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Openingstijden
Het gemeentehuis is van maandag t/m donderdag 
geopend van 08.30 - 16.30 uur. Op vrijdag van 
08.30 - 12.30 uur. 
De balies burgerzaken zijn op maandag geopend van 
08.30 - 19.00 uur (aangiften geboorte /overlijden en 
vestiging buitenland tot 15.30 uur) 
en van dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. 

Uitschrijving Brp
Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen 
(BRP) zijn de adresgegevens van de volgende persoon 
per per 16-12-2019 ambtshalve gewijzigd in ‘onbekend’.

• Zwartsluis: Chodak, T.D. 
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.

OmgevingsvergUnning
AAnvrAAg OmgevingsvergUnning
9 januari 2020
• Sikkel 21, 8061 MD te Hasselt  

voor het plaatsen van een dakkapel
13 januari 2020
• Klinkerweg en Boerderijweg te Hasselt  

voor het vervangen van twee bruggen
14 januari 2020
• Zomerdijk 50, 8064 XE te Zwartsluis  

voor het verbouwen van de woning
15 januari 2020
• Katoenstraat 22, 8281 JZ te Genemuiden  

voor het bouwen van een bedrijfshal
16 januari 2020
• Burg. ten Veldestraat 79, 8281 ZP te Genemuiden  

voor het bouwen van een garage 
De aanvragen zijn in te zien in het gemeentehuis op werkda-
gen van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak). Deze 
bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behan-
delen aanvragen. Belanghebbenden worden in de gelegenheid 
gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen.
verleende OmgevingsvergUnning
9 januari 2020
• Nijverheidstraat 45, 8281 JD te Genemuiden  

voor het vervangen van een deel van het metselwerk
13 januari 2020
• Oranjehof 8, 8064 KB te Zwartsluis  

voor het plaatsen van een balustrade op de uitbouw 
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:
10 januari 2020
• Willem Egbertsstraat 29, 8061 EA te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest 
13 januari 2020
• De Velde 9, 8064 PH te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest
• Klinkerweg en Boerderijweg te Hasselt  

voor het slopen van twee bruggen
melding ActiviteitenBeslUit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit:
• Puttenstraat 26b, 8281 BP te Genemuiden  

voor het veranderen van de coatingactiviteiten binnen een 
metaalbewerkingsbedrijf

gemeenterAAd
vergAdering vAn de rAAd
InsprEkEn
Wilt u bij een gemeenteraadsvergadering inspreken 
op 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 aanvang van de 
raadsvergadering, echter bij voorkeur voor 10.00 uur op 
de dag van de raadsvergadering. T. 14 038 (ma t/m do) of 
E. griffie@zwartewaterland.nl.

rAAdsvergAdering 23 jAnUAri 2020 
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 
donderdag 23 januari 2020, aanvang 19.30 uur, in het 
gemeentehuis in Hasselt. 

de bespreekpunten op 23 januari zijn: 
• Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding 

(Grondexploitatie Knarrenhof);
• Raadsvoorstel Visie Sociaal Domein 2020-2024;
• Raadsvoorstel Grondexploitatie Knarrenhof Hasselt;
• Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan 

Greenteweg 7 Genemuiden;
• Raadsvoorstel Ambities Omgevingsvisie 

Zwartewaterland;
• Geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 

ingekomen stukken (raad 12 december 2019).

MEEr InforMaTIE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden. De stukken kunnen ook 
worden ingezien in het gemeentehuis (ma. tot en met do.).

Hasselt, 22 januari 2020 
De gemeenteraad van Zwartewaterland, 
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit en moet voldoen 
aan de voorschriften in dit besluit. De melding is op afspraak 
vanaf heden gedurende 14 dagen, tijdens de openingstijden 
in te zien in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 in Hasselt.

Hasselt, 22 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester
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