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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

uw inzaMeldagen wijzigen in 2021
Elk jaar kijken gemeente en ROVA of de routes voor het huis-
aan-huis inzamelen van afval en grondstoffen verbeterd kunnen 
worden. Het besluit om routes aan te passen kan verschillende 
oorzaken hebben, bijvoorbeeld het ontstaan van extra adressen 
door nieuwbouwwoningen of doordat is gebleken dat te veel 
containers voor een route zijn ingepland. Om te zorgen dat alle 
containers veilig en op tijd geleegd worden in uw gemeente, 
zijn meerdere routes voor 2021 aangepast. Hierdoor zijn uw 
inzameldagen gewijzigd.

wat verandert er vOOr uw adres?
Op de inzamelkalender van ROVA ziet u snel en eenvoudig wat 
er gaat veranderen voor uw adres. Heeft u een smartphone of 
tablet? Dan kunt u de gratis ROVA-app downloaden via de App 
Store of Google Play Store. In de app stelt u éénmalig uw adres in, 
daarna heeft u altijd alle informatie over inzameling van afval en 
grondstoffen bij de hand. In de app kunt u ook een herinnering 
instellen, zodat u bijvoorbeeld de avond voor de inzameldag 
een berichtje op uw telefoon krijgt. Zo vergeet u nooit meer de 
container op tijd aan de straat te zetten.

Heeft u geen smartphone? Dan kunt u uw postcode en huisnum-
mer invoeren op www.rova.nl/inzamelkalender. U krijgt dan di-
rect de volledige jaarkalender met inzameldagen in beeld.
Standaard worden geen papieren inzamelkalenders verzonden. 
Als u toch een papieren inzamelkalender wilt ontvangen kunt u 
dit aanvragen bij het ROVA-Klantcontactcentrum (038) 427 37 
77. Het ROVA-Klantcontactcentrum is op werkdagen van 8.00 
tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

gewijzigde afvalinzaMeling nieuwjaarsdag
Op nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari 2021) zamelt ROVA geen 
afval en grondstoffen in. De containers worden op een andere dag 
geleegd. Bekijk in de ROVA-app of www.rova.nl/inzamelkalender 
of op uw adres wordt ingezameld op nieuwjaarsdag en wanneer 
dit wordt ingehaald.

bereikbaarHeid rOva rOnd de feestdagen
Het ROVA-Klantcontactcentrum en het milieubrengstation 
aan de Rijnlandstraat 2 in Zwolle zijn geopend tot 16.00 uur 
op donderdag 24 december en donderdag 31 december. Op 
vrijdag 25 december, zaterdag 26 december en vrijdag 1 januari 
zijn ze gesloten.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, 
telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Meer in-
formatie over de inzameldagen vindt u in de ROVA-app en op 
www.rova.nl/inzamelkalender.

vaststelling beleidsregels 
lOting zegenvisserij
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van de 
Gemeentewet, bekend dat het College op 8 december 2020 de 
‘Beleidsregels loting zegenvisserij’ heeft vastgesteld. 
De Beleidsregels loting zegenvisserij treden op 1 januari 2022  
in werking. 
De Beleidsregels loting zegenvisserij zijn gepubliceerd in het 
Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland 
en is te raadplegen op www.Overheid.nl met de zoekfunctie 
Postcode 8061 en de knop Lokale wet- en regelgeving. 
Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis 
Zwartewaterland een afschrift van de regelingen verkrijgbaar.

melD u AAN VOOR 
bErICHTEnbOX MijnOverHeid
De gemeente Zwartewaterland is aangesloten op 
Berichtenbox. Berichtenbox is uw persoonlijke,  
beveiligde brievenbus op MijnOverheid. 
Wilt u uw aanslagen gemeentelijke belastingen in het 
vervolg digitaal ontvangen? Meld u dan snel aan voor 
Berichtenbox.

www.zwartewaterland.nl/berichtenbox

iN teRmijNeN BetAleN ViA 
auTOmaTIsCHE InCassO
Gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende 
manieren betalen. U kunt het bedrag zelf overmaken of 
een machtiging tot automatische incasso afgeven voor 
betaling in 10 termijnen. 
Wilt u gebruik maken van automatische incasso?  
Ga dan naar onze website en lees hoe u dit kunt regelen.

www.zwartewaterland.nl/incasso

wijziging grOndprijzenbrief 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van de 
Gemeentewet, bekend dat het College op 15 december 2020 
heeft besloten de Grondprijzenbrief 2020 te wijzigen. Het tarief 
voor het plaatsen van zendmasten op gemeentegrond wordt 
verhoogd van € 3.000 naar € 4.000 per mast per jaar. Het tarief 
voor medegebruik blijft € 1.000 per medegebruiker per jaar. 
De wijziging treedt op 29 december 2020 in werking.
De wijziging van de Grondprijzenbrief 2020 is gepubliceerd 
in het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente 
Zwartewaterland en is te raadplegen op www.Overheid.nl met 
de zoekfunctie Zwartewaterland in de rubriek Gemeenteblad. 
Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis 
Zwartewaterland een afschrift van de regelingen verkrijgbaar.

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



Vaststelling bestemmingsplan 
WolVenjacht ZWartsluis
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland 
maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland 
heeft op 10 december 2020 besloten het Wolvenjacht Zwartsluis 
vast te stellen. De gemeenteraad heeft besloten om voor dit 
bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
Het bestemmingsplan voorziet in de planologische wijziging 
van de huidige bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ en ‘recreatie’.
inZage
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 december 2020, 
samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter 
inzage. Het plan is raadpleegbaar via de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1896.
BP0067-VS01. 

Gelet op de huidige maatregelen in relatie tot het Coronavirus is 
de papieren versie van het bestemmingsplan enkel op afspraak, 
in het gemeentehuis, in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak 
maken via telefoonnummer t. 14 038.
beroep
Tegen het besluit tot vaststelling kan van 24 december 2020 t/m 
03 februari 2021 door belanghebbenden, die redelijkerwijs niet 
in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen, beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om 
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde afdeling. 

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 04 februari 2021, 
tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op 
het verzoek is beslist.

Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te 
nemen van de inhoud van de aanvragen.

Verleende omgeVingsVergunning
17 december 2020
• Verkavelingsweg te Hasselt  

voor het kappen van 14 essen
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.

melding actiViteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Klaas Fuitestraat 28, 8281 BZ te Genemuiden  

voor het uitbreiden van een winkelpand; zaaknummer 
Z2020-00013355

De inrichting valt 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).

sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
14 december 2020
• Wolvenjacht 3, 8064 PB te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest
• Jan van Nassaustraat 6, 8281 ZD te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest
• Jan van Nassaustraat 8a, 8281 ZD te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest

Hasselt, 23 december 2020

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

Vergunningen
aanVraag omgeVingsVergunning
11 december 2020
• Burgemeester Malcorpslaan 1a, 8061 AG te Hasselt  

voor het bouwen van een overkapping
14 december 2020
• Burgemeester Malcorpslaan 69, 8061 AJ te Hasselt  

voor het plaatsen van een erker tegen de voorgevel
15 december 2020
• Van Nahuysweg 59, 8061 EZ te Hasselt  

voor het uitbreiden en aanpassen van de woning 
• Wolvenjacht 3, 8064 PB te Zwartsluis  

voor het bouwen van een woning 
16 december 2020
• De Kleine Kranerweerd te Zwartsluis  

voor het bouwen van een bedrijfshal 
• De Grote Kranerweerd 2, 8064 PE te Zwartsluis  

voor het plaatsen van nieuwe overhead-deuren en 
loopdeuren in de bestaande gevels en het realiseren  
van vier uitwegen 

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. 

Verleende 
ontheffing stookVerbod 
16 december 2020
• H. Schaapman, op het perceel De Velde 34 te Zwartsluis, 

kadastraal bekend F 273. 
ter inZage
De ontheffing en andere ter zake zijnde stukken liggen in het 
gemeentehuis in Hasselt  ter inzage van 23 december 2020 tot 
en met 3 februari 2021 elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
beZWaar
Belanghebbenden kunnen binnen genoemde periode een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, Postbus 
23, 8060 AA  Hasselt. Daarnaast kunnen belanghebbenden 
in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening richten aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.


