20 januari 2021

OFFICIËLE
BEKENDMAKINGEN
Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP)
zijn de adresgegevens van de volgende personen per 30-112020 ambtshalve gewijzigd in ‘Onbekend’.
Zwartsluis:
		

Brzostowicz, D.		
Wałek, C.C.

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

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.

Openingstijden
LET OP: Het gemeentehuis is alleen
op afspraak te bezoeken

Vaststelling Grondprijzenbrief 2021

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

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van de
Gemeentewet, bekend dat het College op 12 januari 2021 de
Grondprijzenbrief 2021 heeft vastgesteld. Tegelijkertijd is de
Grondprijzenbrief 2020 ingetrokken.
De Grondprijzenbrief 2021 treedt acht dagen na de publicatie in
het Elektronisch Gemeenteblad in werking.
De Grondprijzenbrief 2021 is gepubliceerd in het Elektronisch
Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland en is te
raadplegen op www.Overheid.nl in de rubriek Officiële
Bekendmakingen.
Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis
Zwartewaterland een afschrift van de regelingen verkrijgbaar.

Omgevingsvergunning
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

Aanvraag omgevingsvergunning
8 januari 2021
• Prins Clausstraat 65, 8281 DB te Genemuiden
voor het bouwen van een garage
9 januari 2021
• Stenendijk 8, 8061 HP te Hasselt
voor het kappen van twee bomen, staande op het achtererf
van het perceel
13 januari 2021
• Wycher van Russellstraat 31, 8061 CP te Hasselt
voor het realiseren van een erker aan de voorzijde van de
woning
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
8 januari 2021
• Ridderstraat 14, 8061 GJ te Hasselt
voor het vervangen van een balkonhek
11 januari 2021
• Wulp 8, 8281 GP te Genemuiden
voor het bouwen van een veranda
• Scheg 6, 8281 MV te Genemuiden
voor het plaatsen van twee dakkapellen
13 januari 2021
• Nieuwstraat 12, 8061 GR te Hasselt
voor het bouwen van een schuur
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:
11 januari 2021
• Prins Willem Alexanderstraat 34, 8281 CR te Genemuiden
voor het verwijderen van asbest
12 januari 2021
• Wolvenjacht 3, 8064 PB te Zwartsluis
voor het verwijderen van asbest en het uitvoeren van
sloopwerkzaamheden
13 januari 2021
• De Driehoek 7, 8061 RX te Hasselt
voor het verwijderen van asbest
Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit
milieubeheer:
• Katoenstraat 22, 8281 JZ te Genemuiden
voor het uitbreiden van een bouwbedrijf met een kantoor;
zaaknummer Z2020-00014759
De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer
en moet voldoen aan de voorschriften in dit besluit. Tegen
een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het
Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen. Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden
gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaaknummer,
contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088
525 1050).
Melding mobiel puinbreken
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende
melding hebben ontvangen in het kader van het Besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval:
• Van Nahuysweg 6-8, 8061 EZ te Hasselt
voor het breken van circa 4.000 ton steenachtig materiaal
gedurende drie dagen in de periode van 13 januari 2021 - 14
april 2021; zaaknummer Z2020-00014764
Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep
instellen. In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn
algemene landelijke voorschriften (o.a. geluid) opgenomen
voor het breken van bouw- en sloopafval. Tegen niet naleving
van de voorschriften kan door ons bestuursrechtelijk worden
opgetreden. Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden
gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaaknummer,
contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088
525 1050).
Hasselt, 20 januari 2021
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

GEMEENTERAAD
Raadsvergadering

Donderdag 21 januari 19.30 uur
Algemeen
In verband met de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal 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 21 januari zijn:
• Raadsvoorstel Cultuurnota Zwartewaterland 2021-2024;
• Raadsvoorstel Controleprotocol;
• Raadsvoorstel Dashboard Sociaal Domein 3e kwartaal
2020;
• Raadsvoorstel Communicatie en participatie voor
zoekgebieden grootschalige energieopwek;
• Brief college van 14 oktober 2020 over Verkenning
energieneutraal ontwikkelen fase 1B Hasselt om de Weede;
• Brief diverse inwoners, ingekomen 30 november 2020 over
Omgevingsvergunningen en parkeerplaatsen Zwartsluis.
Meer informatie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de
vergaderstukken downloaden.

Raadsinformatiebijeenkomsten
28 januari aanvang 19:30 uur
Onderwerp 1: aanvang 19:30 uur:
Bestemmingsplan Tag-West
Onderwerp 2: aanvang omstreeks 20:45 uur:
Uitvoeringsplan klimaatadaptatie
Deze informatiebijeenkomsten zullen 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(en) 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 donderdag 12.00 uur.

Hasselt, 20 januari 2021
De gemeenteraad van Zwartewaterland,
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

