
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

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

21 juli 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, te vinden  
via www.officielebekendmakingen.nl. 

Officiële bekendMakingen digitaal 
Per 1 juli is de Wet elektronische publicaties ingegaan. 
Dit betekent dat gemeenten verplicht zijn om alle wet-
telijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelin-
gen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten 
die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht 
in het digitale Gemeenteblad publiceren, te vinden via 
www.officielebekendmakingen.nl. 

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan vergunningen, 
(bouw)plannen en plaatselijke regelgeving. De berich-
ten op deze pagina in de Stadskoerier publiceren we 
voortaan als extra service, hier kunt u geen rechten 
aan ontlenen.

Op de HOOgte blijven? 
Via www.mijn.overheid.nl kunt u een account aan-
maken en automatisch via mail op de hoogte blijven 
van nieuwe publicaties in uw directe woonomgeving. 
Een andere mogelijkheid is om u in te schrijven op 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. U kunt 
als inwoner en/ of ondernemer instellen welk type be-
richten u wilt ontvangen en binnen welke straal om 
uw woning of bedrijf. 

vaststelling beleidsregels uitgifte 
reststrOken geMeente zwartewaterland
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van 
de Gemeentewet, bekend dat het College op 29 juni 2021 de 
Beleidsregels uitgifte reststroken gemeente Zwartewaterland 
heeft vastgesteld. De Beleidsregels uitgifte reststroken 
gemeente Zwartewaterland treden op 15 juli 2021 in werking.

De Beleidsregels uitgifte reststroken gemeente Zwartewater-
land zijn gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad van de 
gemeente Zwartewaterland (2021, 228896) en zijn te raadple-
gen op www.Overheid.nl in de rubriek Officiële Bekendmakin-
gen. Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis Zwar-
tewaterland een afschrift van de beleidsregels verkrijgbaar.

OMgevingsvergunning
aanvraag OMgevingsvergunning
12 juli 2021
• Grintwal te Hasselt  

voor het wijzigen van een archeologisch rijksmonument 
13 juli 2021
• Prinsengracht 3, 8061 HG te Hasselt  

voor het vervangen van het voegwerk in de voorgevel, het 
vervangen van de beglazing en het plaatsen van PV-panelen 
op het pand

• Stenendijk te Hasselt  
voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden 

14 juli 2021
• Grintwal te Hasselt  

voor het aanleggen van groene parkeerplaatsen 
• Zwanebloem 15, 8281 LE te Genemuiden  

voor het bouwen van een veranda met berging  

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 het telefoonnummer 14 038.

verleende OMgevingsvergunning
9 juli 2021
• Oranjehof 12, 8064 KB te Zwartsluis  

voor het plaatsen van een erfafscheiding van 1,2 m hoog
12 juli 2021
• Ridderstraat 30, 8061 GK te Hasselt  

voor het plaatsen van pv panelen op het schuurdak
14 juli 2021 
• Ter Wee 4, 8061 PA te Hasselt  

voor het aanleggen van een verkeersbrug 
• Markt 1, 8061 GG te Hasselt  

voor het realiseren van muurgedichten, app-palen, 
infoborden en verhalenpalen 

• Prins Clausstraat 65, 8281 DB te Genemuiden  
voor het bouwen van een garage

• Puttenstraat 17, 8281 BP te Genemuiden  
voor het bouwen van een bedrijfspand 

• Wolweversgilde 5, 8061 DL te Hasselt  
voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit 

• Hanzeweg 24, 8061 RC te Hasselt  
voor het uitbreiden van de huidige magazijnstelling 

• Eikenlaan 68, 8061 JG te Hasselt  
voor het uitbreiden van de woning

• Verkavelingsweg 14, 8061 PK te Hasselt  
voor het kappen van een boom  

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:
9 juli 2021
• Hoogstraat 51, 8061 HB te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest 

Hasselt, 21 juli 2021

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

uitscHrijving brp
Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP) 
zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve 
gewijzigd in: ‘Onbekend’.
Zwartsluis: A. Aboushanab  per 02-06-2021
Genemuiden: M. Graś   per 02-06-2021
  M.A. Waśko  per 02-06-2021
  A.K. Kopal  per 07-06-2021
  M.P. Kopal  per 07-06-2021
  G.M. Kopal  per 07-06-2021

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. Deze bekendmaking wordt gepubliceerd in 
het Gemeenteblad op 14-07-2021.

geen MOgelijkHeid OM reisdOcuMenten 
aan te vragen Op vrijdag 30 juli
Op 2 augustus 2021 wordt een nieuw model van de Nederlands 
identiteitskaart ingevoerd. Personen van 12 jaar en ouder moe-
ten ook voor de identiteitskaart vingerafdrukken laten opne-
men. In verband met de voorbereidende werkzaamheden is het 
hierdoor niet mogelijk om op 30 juli een paspoort of identiteits-
kaart aan te vragen. Meer informatie zie www.rijksoverheid.nl


