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Hulp bij financiën 
Heeft u moeite om rond te komen? Denkt u op korte 
termijn de huur niet meer te kunnen betalen? Of heeft 
u vragen over de toeslagen van de belastingdienst? 
Schulden en onzekerheden zijn vaak aanleiding voor 
stress. Als u er zelf niet meer uitkomt, kunt u gebruik 
maken van onze dienstverlening.

neem contact op
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is 
er op dit moment geen fysiek inloopspreekuur in het 
gemeentehuis. Neem daarom altijd eerst telefonisch 
contact op. U kunt uw vragen dan meteen telefonisch 
stellen maar een afspraak maken is ook mogelijk. 
Neem contact op via: 038-3853093.

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

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. 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. 

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

vergunningen
aanvraag omgevingsvergunning
8 oktober 2020
• Hogenbergweg 1, 8061 PT te Hasselt  

voor het plaatsen van een overkapping 
13 oktober 2020
• Lier 15, 8281 MR te Genemuiden  

voor het veranderen van de voorgevel 
• Glinthuisweg 19, 8061 PN te Hasselt  

voor het verbouwen van een schoolgebouw tot twee 
woningen

14 oktober 2020
• Van Haersoltelaan 9, 8061 EG te Hasselt  

voor het veranderen van het gebruik van het pand
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.

gemeenteraad
raadsvergadering
donderdag 29 oktober 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. 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 29 oktober zijn: 
• vaststellen bestemmingsplan knarrenhof Hasselt
De Stichting Knarrenhof wil op de plaats van de oude 
gemeentewerf en het voormalig politiebureau en op een 
deel van de naastgelegen groenstrook een Knarrenhof 
ontwikkelen. Deze ontwikkeling past niet binnen het 
geldende bestemmingsplan. Daarom is een herziening 
van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het college stelt 
de raad voor om het bestemmingsplan Knarrenhof Hasselt 
vast te stellen.

verleende omgevingsvergunning
8 oktober 2020
• Conradsweg 5, 8064 PP te Zwartsluis  

voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik van een gedeelte 
van het pand voor de duur van drie jaar

12 oktober 2020
• Wolweversgilde 15, 8061 DL te Hasselt voor het bouwen van 

een woning en het realiseren van een uitweg
• De Zegge 12, 8064 HV te Zwartsluis  

voor het verbouwen/uitbreiden van de woning
• Streukelerstraat 44, 8061 ZE te Hasselt  

voor het plaatsen van een blokhut 
• Erfgenamenwegje 4a, 8061 AC te Hasselt 

voor het bouwen van een schuur/garage/carport
• Klein Lageland 7, 8064 AP te Zwartsluis  

voor het bouwen van een carport met zonnepanelen 
15 oktober 2020
• Zomerdijk - N334 (tussen hm paal 2.3 en 2.5) te Zwartsluis 

voor het kappen van negen bomen (met herplantplicht langs 
de Stouweweg te Zwartsluis)

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:
14 oktober 2020
• Stadsweg 3, 8064 PT te Zwartsluis  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest

Hasselt, 21 oktober 2020

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

• dashboard 2e kwartaal 2020 sociaal domein
Het college heeft een overzicht opgesteld met daarin 
de resultaten van het Sociaal Domein over het tweede 
kwartaal 2020 en de financiële verwachting voor de rest 
van het jaar. Het college stelt de raad voor om kennis te 
nemen van dit overzicht.
• programmabegroting 2021-2024
De gemeente stelt elk jaar een begroting op waarin is 
opgenomen welke doelstellingen zij voor het komende 
jaar hebben en welke kosten en inkomsten zij verwachten. 
Uitgangspunt bij de begroting voor 2021 is dat de 
OZB tarieven met 5% extra worden verhoogd om de 
gemeentefinanciën op orde te kunnen houden. Het 
rioolrecht zal worden verlaagd waardoor de stijging van de 
lokale lasten worden beperkt tot 2%. Het college stelt de 
raad voor om in te stemmen met de programmabegroting 
2021-2024.

meer informatie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden. 

Hasselt, 21 oktober 2020 

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


