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GEMEENTERAAD
VERGADERiNG VAN DE RAAD

Alle vergaderingen en (informatie)
bijeenkomsten van de raad zijn  
tot 6 april geannuleerd.

Hasselt, 25 maart 2020 

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

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

Openingstijden  
LET OP: HET GEMEENTEHuis is ALLEEN 
OP AfsPRAAk TE bEzOEkEN
Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken. 
Ook burgerzaken werkt alleen op afspraak. De 
avondopenstelling burgerzaken op maandagavond 
komt tot nader bericht te vervallen. Wilt u een 
paspoort of rijbewijs aanvragen of komt u voor één 
van de andere diensten? Maak dan telefonisch een 
afspraak via T. 14 038. 

stel uw bezoek aan het gemeentehuis uit als 
het niet dringend is. De gemeente neemt deze 
maatregelen uit voorzorg vanwege voorkoming van 
verspreiding van het Corona-virus.

Actuele informatie over het coronavirus van de 
GGD en op zwartewaterfm
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en op 
www.ggdijsselland.nl.

Radiouitzending Zwartewaterfm
Burgemeester Bilder geeft op werkdagen 
tussen 19:00 en 20:00 uur in de uitzending op 
Zwartewaterfm een update over de stand van 
zaken in Zwartewaterland. U kunt dit beluisteren 
via frequentie: 107.3FM, op de kabel op 104.1FM 
of live meeluisteren op www.zwartewaterfm.nl.  
Alle uitzendingen kunt u ook op een later 
moment terug luisteren via ‘uitzending gemist’ op  
www.zwartewaterfm.nl.

AfVAL iNzAMELiNG 
EN DiENsTVERLENiNG ROVA
Op dit moment kan ROVA haar dienstverlening onge-
wijzigd uitvoeren. Dit geldt voor de afvalinzameling, de 
milieubrengstations en het klantcontactcentrum. 

Mocht dit wijzigen dan informeert ROVA u hierover 
via de online kanalen en in de ROVA-app. Volg deze 
kanalen om op de hoogte te blijven. www.rova.nl 

COMPOsTACTiE OP 
28 MAART GEANNuLEERD
De Compostdag van ROVA op 
zaterdag 28 maart 2020 gaat niet door. 

OMGEViNGsVERGuNNiNG
AANVRAAG OMGEViNGsVERGuNNiNG
14 maart 2020
• Schaapsteeg 1, 8281 PM te Genemuiden  

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
16 maart 2020
• Sisalstraat 3, 8281 JJ te Genemuiden  

voor het plaatsen van een kachelpijp 
17 maart 2020
• Koekoeksberg 35 en 37 te Genemuiden  

voor het bouwen van een 2-onder-1 kap woning
18 maart 2020
• Buiten de Enkpoort 9, 8061 HR te Hasselt  

voor het intern verbouwen van een bedrijfsruimte naar een 
sportschool

• Boerweg 14a, 8061 PH te Hasselt  
voor het kappen van vijf bomen, staande aan de zuidzijde van 
de woning

19 maart 2020
• Westerkaai 38, 8281 BG te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de woning en bouwen van een 
fietsenberging

De aanvragen zijn alleen in te zien op afspraak. U kunt hiervoor 
contact opnemen met team Vergunningen via 14 038. 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.

ONTwERPbEsCHikkiNG AANVRAAG 
OMGEViNGsVERGuNNiNG
• Gildenweg 10, 8061 RP te Hasselt voor het veranderen 

van een tapijtbedrijf (betreft vergunning milieu; alleen op 
afspraak in te zien) (zaaknummer Z2018-00009504)

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen tot zes weken na publicatie ter inzage. Wanneer u de 
documenten wilt inzien kunt u, onder vermelding van het 
zaaknummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst 
IJsselland (tel. 088-55251050). Desgewenst kunt u de 
stukken digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij 
omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van het 
zaaknummer.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag van 
publicatie, schriftelijk of mondeling inhoudelijke opmerkingen 
en reacties tegen dit voornemen indienen bij Omgevingsdienst 
IJsselland, Postbus 40252, 8004 DG Zwolle. U kunt uw reactie 
sturen naar omgevingsloket@odijsselland.nl

VERLEENDE OMGEViNGsVERGuNNiNG
13 maart 2020
• Van Brandenburgstraat 3, 8061 CM te Hasselt  

voor het plaatsen van een dakkapel
• Wolweversgilde 17 te Hasselt  

voor het bouwen van een woning 
16 maart 2020
• Steltenberg 16, 8281 HL te Genemuiden  

voor het bouwen van een woning 
18 maart 2020
• Wolweversgilde 27 te Hasselt  

voor het bouwen van een woning 
19 maart 2020
• Langestraat 98, 8281 AN te Genemuiden  

voor het realiseren van een werkruimte met berging 
• Nabij de Conradsweg te Zwartsluis  

voor het plaatsen van een voetgangersbrug over de Stadswijk
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:
9 maart 2020
• Groot Lageland 33, 8064 AM te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest 
10 maart 2020
• Trompstraat 6, 8281 DT te Genemuiden  

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


