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Openingstijden  
LET OP: HET gEmEEnTEHuIs Is aLLEEn 
OP afsPraak TE bEzOEkEn
Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken. 
Ook Burgerzaken werkt alleen op afspraak. De 
avondopenstelling burgerzaken op maandagavond 
komt tot nader bericht te vervallen. De gemeente 
neemt deze maatregelen uit voorzorg vanwege 
voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

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. Het is 
momenteel erg druk en wij kunnen u niet altijd 
direct te woord staan. U kunt ook mailen naar 
balieburgerzaken@zwartewaterland.nl. 
Vermeld uw naam, geboortedatum, telefoonnummer 
en waarvoor u een afspraak wilt maken. Dan bellen 
wij u zo snel mogelijk om een afspraak te maken. Wij 
wijzen u erop dat u via onze website een verhuizing 
digitaal kunt doorgeven. Ook kunt u een uittreksel 
aanvragen via de website. 

Stel uw bezoek aan het gemeentehuis uit als het niet 
dringend is. Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u 
op de afgesproken tijd aanwezig bent. We plannen 
namelijk strak in om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen helpen.  
 

aCTuELE InfOrmaTIE OVEr HET COrOnaVIrus 
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en 
www.ggdijsselland.nl

Bekendmaking uitschrijving Brp
Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP) 
zijn de adresgegevens van de volgende personen  ambtshalve 
gewijzigd in: “Onbekend”.
Hasselt:  Haidar, J.  per 14-07-2020
Zwartsluis:  Pieniawski, K.E. per 14-07-2020 
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, Postbus 23, 
8060 AA Hasselt.

VErgunnIngEn
aanVragEn OmgEVIngsVErgunnIng
21 augustus 2020
• Prinses Beatrixstraat 5, 8281 CA te Genemuiden 

voor het realiseren van een brandscheiding 
24 augustus 2020
• Wolweversgilde 33 te Hasselt 

voor het bouwen van een woning 
25 augustus 2020
• Burgemeester ten Veldestraat 105, 8281 ZR te Genemuiden 

voor het plaatsen van een dakkapel
26 augustus 2020
• Klein Lageland 7, 8064 AP te Zwartsluis voor het bouwen van 

een carport en het plaatsen van zonnepanelen 
Bovengenoemde aanvragen zijn op afspraak in te zien in het 
gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Deze be-
kendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behande-
len aanvragen. Belanghebbenden worden in de gelegenheid 
gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen.
verleende Omgevingsvergunning
24 augustus 2020
• Schoolstraat 8, 8064 DK te Zwartsluis voor het verbouwen en 

uitbreiden van de werkplaats en kantoor
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.
OnTwErPbEsCHIkkIng aanVraag 
OmgEVIngsVErgunnIng
• Randweg 14, 8061 RW te Hasselt voor het veranderen en in 

werking hebben van een inrichting (revisie)  
Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met 
ingang van 3 september 2020 gedurende zes weken ter inzage 

gemeenteraad 
raadsvergadering
dOnderdag 10 septemBer 19.30 uur
aLgEmEEn
In verband met de coronamaatregelen is fysieke aanwezigheid 
van publiek tijdens deze vergadering niet mogelijk. De raads-
vergadering is te beluisteren via ZwartewaterFM en wordt ook 
live gestreamd.
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 mo-
gelijk 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 wordt vervolgens gezocht naar een pas-
sende oplossing om in te spreken tijdens een raadsvergadering. 
de Bespreekpunten Op 10 septemBer zijn: 
• raadsvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie zwartewater-

land vrijgeven voor inspraak
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn gemeen-
ten verplicht een omgevingsvisie te hebben. In twee participa-
tierondes is samen met de samenleving nagedacht over wat 
belangrijk is voor de toekomst van Zwartewaterland. Via diverse 
kanalen, zoals een spread in de Stadskoerier en het verspreiden 
van een persbericht, zijn inwoners van de gemeente regelmatig 
op de hoogte gehouden van het Ontwerp Omgevingsvisie Zwar-
tewaterland. Het college adviseert de raad de formele inspraak-
procedure voor de omgevingsvisie te starten. De Ontwerp Om-
gevingsvisie Zwartewaterland ligt dan gedurende 6 weken, van 
1 september tot 12 oktober 2020, ter inzage. 
• raadsvoorstel beheerplan Oeverconstructies
Voor het jaarlijks beheer en onderhoud van oeverconstructies is 
een beheerplan opgesteld. In dit plan wordt het gewenste kwa-
liteitsniveau, het jaarlijks onderhoudsbudget en de vervangings-
investeringen voor de periode 2021–2030 vastgesteld. Het plan 
geeft inzicht in het noodzakelijk onderhoud voor de eerste 5 jaar, 
financieel dekkingsplan voor 10 jaar en een financiële doorkijk 
voor de komende 50 jaar. Het vaststellen van beheerplannen en 
bijbehorende middelen is een bevoegdheid van de raad. 

• raadsvoorstel algemene subsidieverordening
Het college stelt de raad voor een nieuwe (geactualiseerde) 
Algemene Subsidieverordening vast te stellen, met gelijktijdi-
ge intrekking van huidige verordening uit 2010. In de nieuwe 
verordening staan uitsluitend de belangrijkste algemene regels 
en zijn onder andere subsidiebegrippen vereenvoudigd en is de 
verantwoordingsstructuur verbeterd. 
• geagendeerde collegebrief
Brief college van 3 juni 2020 over Startnotitie Cultuurbeleid van 
2021-2024.
mEEr InfOrmaTIE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de verga-
derstukken downloaden. 
raadsBijeenkOmst 3 septemBer
20.00 uur: Huisvesting arbeidsmigranten 
(circa) 21.15 uur: Leefbaarheidsplannen
aanvullende infOrmatie BijeenkOmst huisvesting 
arBeidsmigranten
Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 september informeert 
het college de raad over het conceptbeleidsplan. De raad wil 
inwoners van de gemeente Zwartewaterland de mogelijkheid 
geven om als toehoorder deze informatiebijeenkomst bij te wo-
nen. Wanneer u bij deze informatiebijeenkomst aanwezig wilt 
zijn dient u zich in verband met de coronamaatregelen hiervoor 
aan te melden. Deze aanmelding moet uiterlijk woensdag 2 
september 20.00 uur bij de griffie binnen zijn onder vermelding 
van uw persoonsgegevens. Aanmelden kan via griffie@zwarte-
waterland.nl of via T. 14 038 (vragen naar de griffie).

Hasselt, 2 september 2020 

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

in het gemeentehuis. U kunt daar de stukken op afspraak inzien 
op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. 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, na 
telefonische afspraak, in te dienen. Na de termijn van de ter 
inzage legging zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden.
verleende Omgevingsvergunning uitgeBreide 
prOcedure
26 augustus 2020
• Boerweg 8c, 8061 PH te Hasselt 

voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning en een 
werktuigenberging en het realiseren van een uitweg

De beschikking, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken 
liggen met ingang van 3 september 2020 gedurende zes weken 
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt daar de stukken op 
afspraak inzien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. 

Gedurende zes weken na bekendmaking kan door belangheb-
benden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een 
zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Recht-
bank Overijssel, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB Zwolle. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet 
worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Overijssel. Het vaststellingsbesluit treedt zes weken na be-
kendmaking in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt 
het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Hasselt, 2 september 2020

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