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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. 

Bekendmaking uitschrijving Brp
Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP) 
zijn de adresgegevens van de volgende persoon per 14 januari 
2020 ambtshalve gewijzigd in ‘onbekend’.

• Zwartsluis: S.A. Warzok 

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.

evenementenvergunning 
aanvraag evenementenvergunning
Bij de burgemeester en/of het college van burgemeester en 
wethouders is de volgende aanvraag ingediend door:

• De Buurman Hasselt voor het organiseren van een 
moederdag/pop-up markt op 24 april 2020 voor de winkel 
en parkeerplaats aan de Hoogstraat 63 te Hasselt

Voor informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen 
met het team Beheer.

Omgevingsvergunning
aanvraag Omgevingsvergunning
13 februari 2020
• Willem de Zwijgerlaan 2, 8281 CS te Genemuiden  

voor het starten van een hondentrimsalon 
• Dr. H.A.W. van der Vechtlaan 11, 8061 HJ te Hasselt  

voor het plaatsen van een tijdelijke variantloods 
14 februari 2020
• Glinthuisweg 1, 8061 PN te Hasselt  

voor het verbouwen van de woning
18 februari 2020
• Steltenberg 16 te Genemuiden  

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit 
19 februari 2020
• Kamperzeedijk 6a, 8281 PG te Genemuiden  

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
De aanvragen zijn in te zien in het gemeentehuis op werkdagen 
van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak). 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.

verleende Omgevingsvergunning
17 februari 2020
• Spoelstraat 7m, 8281 JT te Genemuiden  

voor het plaatsen van gevelkozijnen en het aanpassen van de 
overheaddeur 

• Herman Buismanlaan 22, 8064 BB te Zwartsluis  
voor het verbouwen van de woning en het plaatsen van een 
bijgebouw

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:
11 februari 2020
• Boerweg 12a, 8061 PH te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest
14 februari 2020
• Langestraat 175, 8281 AJ te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest
• Glinthuisweg 1, 8061 PN te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest en het uitvoeren van 
sloopwerkzaamheden

Hasselt, 26 februari 2020

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

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 27 feBruari 2020 
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 
donderdag 27 februari 2020, aanvang 19.30 uur, in het 
gemeentehuis in Hasselt. 

de Bespreekpunten Op 27 feBruari zijn: 
• geagendeerde brief naar aanleiding van de 

conceptlijst ingekomen stukken (raad 27 februari 
2020) 
Memo van het college van 16 januari 2020 over 
huisvesting arbeidsmigranten.

• geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 
ingekomen stukken (raad 23 januari 2020) 
Brief college van 19 december 2019 over 
Ontwikkelingsvisie Hasselt Overwaters.

• raadsvoorstel keuze voor planologisch scenario 
jachthaven de molenwaard

• raadsvoorstel ambities Omgevingsvisie 
zwartewaterland

• raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst ijsselland

• raadsvoorstel actuele regelgeving (intrekken van 
verouderde verordening)

• geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 
ingekomen stukken (raad 12 december 2019) 
Brief college, d.d. 21 november 2019 over 
Leefbaarheidsplannen: vervolgproces, planning en 
gespreksmatrix inwonersinitiatieven. 

• geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 
ingekomen stukken (raad 23 januari 2020) 
Brief aanpassingen minimabeleid van 17 december 
2019 over aanpassingen minimabeleid. 
Brief college van 9 januari 2020 over 
Arbeidsparticipatie. 
Beantwoording art. 40-vragen CU over onveilige 
situatie voor fietsers bij Zwartewaterbrug Hasselt.

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, 26 februari 2020 

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