
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 26 april
• dinsdag 27 april - Koningsdag
• woensdag 5 mei - Bevrijdingsdag
• donderdag 13 mei - Hemelvaartsdag
• vrijdag 14 mei
• Maandag 24 mei - Tweede Pinksterdag

gewijzigde Openingstijden rOva
Het ROVA-Klantcontactcentrum en milieubrengstation aan de 
Rijnlandstraat 2 in Zwolle zijn op dinsdag 27 april (Koningsdag) 
gesloten. 

blijft u OOk Op de HOOgte via de rOva-app?
Via onze ROVA-app kunt u altijd de juiste inzameldagen 
terugvinden. Zelfs de gewijzigde inzameldagen rond de 
feestdagen. Het mooie van de ROVA-app is dat u een melding 
kunt instellen, zodat u vooraf een herinnering krijgt wanneer wij 
langskomen om uw afval op te halen. De actuele inzameldagen 
vindt u daarnaast ook nog op www.rova.nl/inzamelkalender. 
De ROVA-app is te downloaden in de Apple Appstore of de 
Google Play Store.

verkOOp van wOningen waarbij 
grOnd van de geMeente is geHuurd
u verkoopt uw woning en u huurt grond van de 
gemeente: neem in dat geval contact op met team 
vastgoed van de gemeente zwartewaterland.

Wanneer bij de te verkopen woning grond ligt die 
van de gemeente Zwartewaterland wordt gehuurd 
gaat de huurovereenkomst niet zonder meer over 
naar de nieuwe bewoner. Daarvoor moet een nieuwe 
huurovereenkomst worden gesloten. 

De grond kan mogelijk ook door de gemeente aan de 
nieuwe bewoner worden verkocht. Wanneer de grond 
tegelijk met de verkoop van de woning bij de Notaris 
wordt overgeschreven kan dit een besparing in de 
notariskosten opleveren. 

Voor nadere inlichtingen, ook als u inlichtingen wenst 
over het kopen van grond die u van de gemeente huurt, 
kunt u contact opnemen met het Team Vastgoed van 
de gemeente Zwartewaterland.

Het is daarom raadzaam om bij verkoop van een 
woning waarbij van de gemeente gehuurde grond 
is gelegen vóór de verkoop van de woning met de 
gemeente Zwartewaterland contact op te nemen. 
Dan kan beoordeeld worden of de gemeente bereid 
is een nieuwe huurovereenkomst met de koper van 
de woning te sluiten, óf dat de gemeente bereid is 
de gehuurde grond aan de koper van de woning te 
verkopen. 

OMgevingsvergunning
aanvraag OMgevingsvergunning
8 april 2021
• Zwolsedijk 2, 8061 RD te Hasselt  

voor het inrichten van het terrein t.b.v. vrachtwagens en het 
plaatsen van tijdelijke units

9 april 2021
• Zilverschoon 42 en 44, 8281 LA te Genemuiden  

voor het plaatsen van een erker 
• Boerderijweg 7, 8061 PD te Hasselt  

voor het uitbreiden van de woning
12 april 2021
• Kievit 31, 8281 GH te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel
• Tagweg 2a, 8281 HE te Genemuiden  

voor het plaatsen van twee dakkapellen
• Fisselerstraat 6, 8061 JT te Hasselt  

voor het verhogen van de nok op de woning
13 april 2021
• Zwolsedijk 12, 8061 RD te Hasselt  

voor het bouwen van een berging 
14 april 2021
• Ridderstraat 11, 8061 HG te Hasselt  

voor het wijzigen van de achtergevel en het vervangen van 
kozijnen 

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
12 april 2021
• Holtenerstraat 3, 8061 ZG te Hasselt  

voor het bouwen van een schuur met overkapping 
• Zandvoortweg 18, 8061 PB te Hasselt  

voor het plaatsen van een pre-mantelzorgwoning 
13 april 2021
• Schering 31/33, 8281 JW te Genemuiden  

voor het uitbreiden van het pand 
14 april 2021
• Schering 27, 8281 JW te Genemuiden  

voor het wijzigen van het kantoorpand en het bouwen van 
een bedrijfshal 

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:
11 april 2021
• Ridderstraat 30, 8061 GK te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest en het uitvoeren van 
sloopwerkzaamheden

12 april 2021
• Herman Buismanlaan 15, 8064 BA te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest 
13 april 2021
• Verkavelingsweg 11, 8061 PJ te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest 

Hasselt, 21 april 2021

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

21 april 2021 

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



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 22 april zijn: 

• Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 
(Grondexploitatie Hasselt om de Weede)

• Raadsvoorstel Vaststelling geactualiseerde 
grondexploitatie Hasselt om de Weede

• Raadsvoorstel Vaststelling stedenbouwkundig plan 
en beeldkwaliteitsplan fase 1B – Over de Weede

• Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding 
vaststellingsovereenkomst Om de Weede en 
Overwaters

• raadsvoorstel Hoofdlijnenakkoord regionale 
energie strategie West-overijssel

GEMEENTERAAD
RAADsVERGADERiNG
DONDERDAG 22 ApRil 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.

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

Hasselt, 21 april 2021 

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


