
 

Openingstijden
U kUnt het gemeentehUis alleen  
op afspraak bezoeken

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 voor 
diverse diensten van burgerzaken, maar ook bij 
belastingen en vergunningen kunt u steeds vaker 
zaken online afhandelen.  

Ga naar www.zwartewaterland.nl en voer de 
dienst die u wilt afnemen in op de zoekbalk. U ziet 
dan snel of dit ook voor u geldt. 

VOOr een bezOek aan de publieksbalies 
mOet u altijd VOOraf een afspraak maken 
Ook als u bijvoorbeeld een paspoort komt afhalen. 
Maak voor de diensten van burgerzaken een 
afspraak via www.zwartewaterland.nl/afspraak.  

Voor de overige diensten, bijvoorbeeld het inzien 
van een vergunning of plan, kunt telefonisch via  
t. 14 038 een afspraak maken. 

heeft u een afspraak? zorg dan dat u op de 
afgesproken tijd aanwezig bent.  

t.  14 038
e.  info@zwartewaterland.nl
i.   www.zwartewaterland.nl

reCtifiCatie
Ontwerpbestemmingsplan wOningbOuw- 
Ontwikkeling tag west fase 2 genemuiden
Op 1 september 2021 maakten wij bekend dat, op grond 
van artikel 3.8 lid 1 Wro juncto afdeling 3.4 van de Awb, 
het ontwerpbestemmingsplan Tag West fase 2 ter inzage 
is gelegd. Dit plan ziet op de ontwikkeling van de tweede 
fase van de woonwijk Tag West te Genemuiden. Het nieuwe 
bestemmingsplan voorziet in de bouw van circa 240 woningen 
in een mix van rijwoningen, twee-onder-één-kap woningen en 
vrijstaande woningen. 

Vanwege een technisch probleem was het ontwerpbestemmings-
plan pas vanaf 17 september zichtbaar op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De termijn van ter inzage legging 
wordt om die reden verlengd tot en met 28 oktober 2021.

De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is 
NL.IMRO.1896.Tagwestfase2-on01. 
De papieren versie van het bestemmingsplan kunt u, op 
afspraak, inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken via t. 14 038.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk 
of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmings-
plan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan ‘Bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland’. 
Per post via: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Degenen die mon-
deling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen 
de bovengenoemde termijn contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling via t. 14 038. Het is niet mogelijk via 
e-mail een zienswijze in te dienen. 

VerVolgtrajeCt 
Alle zienswijzen worden opgenomen in een zienswijzennota. 
De zienswijzennota maakt deel uit van het door de gemeente-
raad te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan. Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding geven tot 
aanpassingen. 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd vastge-
steld. De bekendmaking van de vaststelling zal in het elektro-
nisch gemeenteblad, de gemeentelijke website en in de Stads-
koerier worden gepubliceerd. Indieners van een zienswijze 
worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

meer informatie 
Voor specifieke vragen en opmerkingen over het ontwerpbe-
stemmingsplan en de procedure kunt u contact opnemen met 
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via t. 14 038.

eVenementenVergUnning
Verleende eVenementenVergunning
De burgemeester van de gemeente Zwartewaterland 
heeft een vergunning verleend voor een evenement 
(artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verorde-
ning) aan:

• IJsclub Het Zwartewater voor het organiseren van 
Oliebollenloop op 31 december 2021 van 09.45 
tot 12.00 uur door buurtschap ‘Zwartewaterkloos-
ter’ (verzonden: 15 oktober 2021).

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen 
wordt verwezen naar de website https://melvin.ndw.
nu/public.

Gedurende een termijn van zes weken na de hierbo-
ven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen 
deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen 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 vergunning, eenheid 
beheer.

VerkeersbeslUit
een VerkeersbeslUit is genomen Voor:
• Het plaatsen van een verkeersbord Gehandicaptenparkeer-

plaats met kenteken 8-KSZ-45 nabij de woning Lakensnijders-
gilde 111, 8061 DJ te Hasselt (verzenddatum 14 oktober 2021)

Gedurende een termijn van zes weken na verzenddatum 
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.

een VerkeersbeslUit is genomen Voor:
• Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen 

van elektrische voertuigen aan Stationsweg t.h.v. nr. 3 te 
Zwartsluis.

• Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen aan Langestraat t.h.v. nr. 44 te 
Genemuiden.

• Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen aan Streukelerstraat t.h.v. 42 te Hasselt.

• Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen aan Greente t.h.v. 76 te Genemuiden.

• Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen aan Reiger t.h.v. nr. 2 te Genemuiden.

•  Het plaatsen van borden E1 langs de Wolvenjacht t.h.v. 
N331 hectometerpaal 15.8/rotonde Westeinde t.b.v. 
maaiselstortlocatie. 

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde 
datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het 
besluit echter niet. Voor andere vragen en/of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met het team Verkeer via t. 14 038.

reCtifiCatie
inspraak VOOrOntwerpbestemmingsplan 
wOningbOuwOntwikkeling tag west fase 1 
genemuiden
Op 1 september 2021 maakten wij bekend dat, op grond 
van 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het 
voorontwerpbestemmingsplan Tag West fase 1 ter inzage is 
gelegd. Met dit plan wordt voorzien in de ontwikkeling van 10 
extra woningen in de eerste fase van de woonwijk Tag West 
te Genemuiden. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de 
huidige planregel waardoor er maximaal 230 woningen in de 
eerste fase van Tag West worden ontwikkeld, uitgebreid naar 
240 woningen. 

Vanwege een technisch probleem was het voorontwerpbestem-
mingsplan pas vanaf 17 september zichtbaar op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. De termijn van ter inzage 
legging wordt om die reden verlengd tot en met 28 oktober 2021.

De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is 
NL.IMRO.1896.BP0077-VO01.
Pdf-documenten van het bestemmingsplan zijn in te zien op de 
website van de gemeente. De papieren versie van het bestem-
mingsplan kunt u, op afspraak, inzien in het gemeentehuis. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken via t. 14 038.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk 
of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke in-
spraakreactie kunt u richten aan ‘Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Zwartewaterland’. Per post via: Postbus 23, 
8060 AA Hasselt. 
Wanneer u mondeling een zienswijze kenbaar wilt maken, kunt 
u binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met 
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via t. 14 038. Het is niet 
mogelijk via e-mail een inspraakreactie in te dienen. 

20 oktober 2021

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

De berichten op deze pagina publiceren we 
als extra service, hier kunt u geen rechten aan 
ontlenen. De officiële bekendmakingen kunt u 
vinden in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl. 



Omgevingsvergunning
AAnvrAAg Omgevingsvergunning
11 oktober 2021
• Fonteinkruid 11, 8064 HP te Zwartsluis  

voor het plaatsen van een dakkapel
12 oktober 2021
• Van Nahuysweg 59, 8061 EZ te Hasselt  

voor het legaliseren van een vrijstaande berging 
13 oktober 2021
• Drapeniersgilde 65, 8061DB te Hasselt  

voor het legaliseren van een tuinschuurtje en een 
speeltoestel

14 oktober 2021
• Randweg 16/18, 8061 RW te Hasselt  

voor het plaatsen van een tijdelijke evenementen tent voor 
opslag 

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?
U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken op 
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Hiervoor kunt u een afspraak 
maken door te bellen met de gemeente via T. 14 038.

verleende Omgevingsvergunning
13 oktober 2021
•  Justitie Bastion 37, 8061 GA te Hasselt  

voor het verbouwen 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-
ding ontvangen:
8 oktober 2021
•  Baangracht 4, 8061 HZ te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest

gemeenTerAAd
vergAdering vAn de rAAd
Algemeen
In verband met de coronamaatregelen kunt u de ver-
gaderingen van de raad niet fysiek bijwonen. Dit geldt 
voor raadsvergaderingen, maar ook voor informatie-
bijeenkomsten. De bijeenkomsten zullen worden ge-
streamd en zijn te volgen via:
www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering. 

InformatIebijeenkomst
28 oktober | aanvang 19.30 uur
• Principebesluit verzoek Heutink ontwikkelen 

Zevenhont-Midden en Programmabegroting  
2022-2025.

Inspreken InformatIebijeenkomst
Wilt u bij de informatieavond inspreken, dan kunt u 
dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk 
donderdag 28 oktober 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m 
do) of E. griffie@zwartewaterland.nl

Hasselt, 20 oktober 2021

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

melding AcTiviTeiTenbesluiT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
•  Nylonstraat 9, 8281 JX te Genemuiden  

voor het uitbreiden van een inrichting, zaaknummer Z2021-
00009080

•  Korenbeltweg 15, 8281 PT te Genemuiden  
voor het veranderen van een inrichting, zaaknummer: Z2020-
00014038

De inrichtingen vallen 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).

Hasselt, 20 oktober 2021

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