27 januari 2021

OFFICIËLE
BEKENDMAKINGEN
Verleende ontheffing stookverbod

27 januari 2021
• Zorgboerderij Pieperhoeve, op het perceel Slaperdijkweg 1b
te Genemuiden, kadastraal bekend E226.
Ter inzage
De ontheffing en andere ter zake zijnde stukken liggen in het
gemeentehuis in Hasselt ter inzage van 27 januari 2021 tot en
met 10 maart 2021 elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

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

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.

Omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning
14 januari 2021
• Het Ambt 31, 8061 AL te Hasselt
voor het vernieuwen van een schuur
15 januari 2021
• Schering 47, 8281 JW te Genemuiden
voor het bouwen van een overkapping
• Industrieweg 5b, 8061 RB te Hasselt
voor het bewonen van een deel van het bedrijfspand
17 januari 2021
• Steenwetering 15, 8061 PS te Hasselt
voor het uitbreiden van de woning
18 januari 2021
• Cellemuiden 28, 8061 RR te Hasselt
voor het renoveren van het gemaal
• Doornstraat 7, 8061 ZR te Hasselt
voor het plaatsen van een dakkapel
19 januari 2021
• Ridderstraat 23, 8061 GH te Hasselt
voor het bouwen van een fietsschuurtje/berging
20 januari 2021
• Langestraat 175, 8281 AJ te Genemuiden
voor het maken van een dakopbouw
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.
Ontwerpbeschikking aanvraag
omgevingsvergunning
• Klinkerweg 2, 8061 PG te Hasselt
voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij met melken kalfkoeien en jongvee; zaaknummer Z2020-00012862
(betreft vergunning milieu; alleen op afspraak in te zien)
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. 088 525 1050). 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
14 januari 2021
• Vaartweg resp. Wilhelminalaan te Hasselt
voor het kappen van drie esdoorns (onder de voorwaarde van
herplant in plantseizoen 2021/2022) en een beuk
18 januari 2021
• Stoevenberg 16, 8281 EJ te Genemuiden
voor het vervangen van de erker

• Wycher van Russellstraat 31, 8061 CP te Hasselt
voor het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde
van de woning
19 januari 2021
• Burg Malcorpslaan 69, 8061 AJ te Hasselt
voor het plaatsen van een erker tegen de voorgevel
• Katoenstraat 22, 8281 JZ te Genemuiden
voor het bouwen van een kantoor
• Hanzeweg 6, 8061 RC te Hasselt
voor het uitbreiden van het kantoor
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.
Hasselt, 27 januari 2021
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

GEMEENTERAAD
Raadsvergadering

Donderdag 4 februari 19.30 uur
Algemeen
In verband met de coronamaatregelen zal deze vergadering
digitaal worden gehouden. De raadsvergadering zal te
beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook worden
gestreamd en is te volgen via:
www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering
Inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken
over 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 uiterlijk 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering. T. 14 038 (ma t/m do) of
E. griffie@zwartewaterland.nl.
Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een
passende oplossing worden gezocht om in te spreken
tijdens een raadsvergadering. Dit kan zowel digitaal zijn
als fysiek op het gemeentehuis.
De bespreekpunten op 4 februari zijn:
• Raadsvoorstel Controleprotocol
In het controleprotocol geeft de raad aan het college het
beleidskader aan waarbinnen het college moet handelen.
Gebruikelijk is om éénmaal per raadsperiode het
controleplan door de raad te laten vaststellen. Voor deze
raadsperiode is daarom in 2018 een controleprotocol
vastgesteld door de raad. De coronacrisis maakt het
noodzakelijk dat voor 2020 een specifiek beleidskader
wordt vastgesteld, zodat het college de ruimte heeft om
te handelen met inbegrip van de corona maatregelen die
moeten worden getroffen. Het college stelt de raad voor
het controleprotocol, inclusief het bijbehorende normenen toetsingskader, voor 2020 vast te stellen.
• Raadsvoorstel Dashboard Sociaal Domein 3e
kwartaal 2020
Het Dashboard Sociaal Domein geeft inzicht in de
resultaten van het Sociaal Domein over het derde
kwartaal 2020 en de financiële verwachtingen voor de
rest van het jaar. Het college stelt de raad voor om kennis
te nemen van dit Dashboard.

• Raadsvoorstel Communicatie en participatie voor
zoekgebieden grootschalige energieopwek
De gemeenteraad heeft in juni 2019 het programma energietransitie voor kennisgeving aangenomen. In dit programma is
onder andere opgenomen dat er tot 2030 een opgave ligt voor
50 hectare zonnevelden, 5 windtribunes en 160.000 zonnepanelen. De gemeenteraad beschouwt deze opgave als vertrekpunt in het kader van de Regionale Energiestrategie. Het college adviseert de raad om de kaart met mogelijke zoekgebieden
en het participatie- en communicatieplan vast te stellen.
• Brief college van 14 oktober 2020 over verkenning
energieneutraal ontwikkelen fase 1B Hasselt om de
Weede
• Brief diverse inwoners, ingekomen 30 november 2020
over omgevingsvergunningen en parkeerplaatsen
Zwartsluis
• Brieven over appartementencomplex Weidewachter op
de Kerklocatie Hasselt om de Weede.
Meer informatie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de
vergaderstukken downloaden.

Raadsinformatiebijeenkomsten
28 januari aanvang 19:30 uur
Onderwerp 1 aanvang 19:30 uur:
Bestemmingsplan Tag-West
Onderwerp 2 aanvang omstreeks 20:45 uur:
Uitvoeringsplan klimaatadaptatie
Deze informatiebijeenkomsten zullen digitaal plaatsvinden. U
bent in de gelegenheid om mee te luisteren. Het is echter niet
mogelijk om in te spreken of mee te praten.
Wanneer u deze informatiebijeenkomst(en) digitaal wilt
bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffie. U
ontvangt dan nadere gegevens. De griffie is het beste te
bereiken via griffie@zwartewaterland.nl, maar bellen kan ook
op maandag t/m donderdag via T. 14 038. De griffie ontvangt
uw aanmelding graag uiterlijk donderdag 12.00 uur.

Hasselt, 27 januari 2021
De gemeenteraad van Zwartewaterland,
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

Verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
17 MAART 2021

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Zwartewaterland maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing
van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een
kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Zwartewaterland maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing
van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021
een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in
Nederland.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij team burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor
verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen
deelnemen. Ook kunt u het formulier downloaden van onze website.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op
vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht
of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op vrijdag 12 maart
2021, 17.00 uur de stempas over te leggen bij team burgerzaken van zijn/haar woonplaats
waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht
of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat
stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet
kunt identificeren mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door team Burgerzaken.

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Bij team burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor
de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Ook kunt u het formulier
downloaden van onze website.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend
bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer
is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al
een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te
stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 1
februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel
te nemen.
B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd,
machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door
de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de
gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven.
Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en
met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het
uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk
met de eigen stem te worden uitgebracht.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door team Burgerzaken.

