VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
DEDEMSVAARTLOCATIE HASSELT

24 februari 2021

OFFICIËLE
BEKENDMAKINGEN
BEKENDMAKING UITSCHRIJVING BRP

Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP)
zijn de adresgegevens van de volgende persoon ambtshalve
gewijzigd in: ‘Onbekend’.
• Zwartsluis: R.E.J. Versteegh per 18-01-2021

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.
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

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

ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
• Jan van Nassaustraat 6 en 8, 8281 ZD te Genemuiden
voor het bouwen van 6 woningen
Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met
ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage
in het gemeentehuis. U kunt daar de stukken op afspraak inzien
op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een ieder
zienswijzen, bij voorkeur schriftelijk, omtrent het voornemen
naar voren brengen bij het college van burgemeester en
wethouders van Zwartewaterland. Ook bestaat de mogelijkheid
mondelinge zienswijzen, na telefonische afspraak, in te dienen.
Na de termijn van de ter inzage legging zal de definitieve
besluitvorming plaatsvinden.
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit
milieubeheer:
• Het Oude Diep 7, 8064 PN te Zwartsluis
voor het vervangen en vergroten van de
onderhoudswerkplaats behorend bij Jachthaven
Kranerweerd en het plaatsen van milieubergingen.
(Dit betreft een wijziging op een reeds eerder ingediende
melding); zaaknummer Z2020-00013819
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
vandaag gedurende 14 dagen, onder vermelding van het
zaaknummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst
IJsselland (tel. 088 525 1050).
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
12 februari 2021
• Karwij 1, 8281 KS te Genemuiden
voor het veranderen van de erfafscheiding
14 februari 2021
• Van Nahuysweg 7, 8061 EZ te Hasselt
voor het kappen van 3 bomen
• Drapeniersgilde 41, 8061 DB te Hasselt
voor het realiseren van een uitrit
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.
VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
7 januari 2021
• Klaas Fuitestraat 28, 8281 BZ te Genemuiden
voor het uitbreiden van de supermarkt
Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde
datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten 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.

COMPOSTDAG 27 MAART 2021
GEANNULEERD VANWEGE CORONA

In heel Nederland gelden verscherpte maatregelen
om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
en dat lijkt komende periode nog niet te veranderen.
Naar aanleiding hiervan heeft ROVA besloten om
binnen haar gemeenten de Compostdag van zaterdag
27 maart 2021 te annuleren.
ROVA sluit hiermee aan bij het besluit van de landelijke organisatie van de Compostdag en de landelijke
maatregelen rondom corona.
Op deze manier willen we voldoen aan de oproep
van de regering en het RIVM om het aantal reisbewegingen en contactmomenten zoveel mogelijk te beperken om verspreiding van het virus te voorkomen.
We vragen begrip voor het genomen besluit. Alleen
samen krijgen we corona onder controle.
Meer informatie over ROVA vindt u op www.rova.nl

VASTSTELLING BELEIDSREGELS WMO 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zwartewaterland maakt, met toepassing
van artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat het
College op 16 februari 2021 de Beleidsregels Wmo
2021 heeft vastgesteld. De Beleidsregels Wmo 2021
treden op 1 januari 2021 in werking.
De Beleidsregels Wmo zijn gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland en te raadplegen op www.overheid.nl
in de rubriek Officiële Bekendmakingen. Tegen betaling van de kosten is in het gemeentehuis een afschrift
van de regelingen verkrijgbaar.

VASTSTELLING BESLUIT NADERE
REGELS VOOR HET CORONA CULTUURFONDS
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 26 januari 2021 de Nadere regels
voor het Corona Cultuurfonds Zwartewaterland
heeft vastgesteld. De Nadere regels voor het Corona
Cultuurfonds Zwartewaterland treden op 1 maart
2021 in werking.
De Nadere regels voor het Corona Cultuurfonds
Zwartewaterland zijn gepubliceerd in het Elektronisch
Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland en
is te raadplegen op www.Overheid.nl in de rubriek
Officiële Bekendmakingen. Tegen betaling van de
kosten is in het Gemeentehuis Zwartewaterland een
afschrift van de regelingen verkrijgbaar.

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 18 februari 2021 besloten het bestemmingsplan
Dedemsvaartlocatie Hasselt vast te stellen. De gemeenteraad
heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen
exploitatieplan vast te stellen. Het nieuwe bestemmingsplan
voorziet in de bouw van 12 woningen. Voor dit bestemmingsplan
is ook een hogere grenswaarde verleend van 57 dB vanwege de
aanwezige geluidsbelasting van de N377 Vaartweg.
INZAGE
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 februari 2021
tot en met 7 april 2021 gedurende zes weken ter inzage.
De stukken kunnen in die periode worden ingezien op de
website van de gemeente. Ook zijn de stukken in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1896.BP0071-VS01.

Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland
in relatie tot het Coronavirus is de papieren versie van
het bestemmingsplan, in het gemeentehuis, enkel in te
zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via
telefoonnummer 14038.
BEROEP
Tegen het besluit tot vaststelling kan van 24 februari 2021
tot en met 7 april 2021 door belanghebbenden die kunnen
aantonen 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 moeten worden gericht
aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het
vaststellingsbesluit treedt in werking op 8 april 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.

Hasselt, 24 februari 2021
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

