
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

Het geMeenteHuis is geslOten Op de 
vOlgende dagen:
• woensdag 5 mei - Bevrijdingsdag
• donderdag 13 mei - Hemelvaartsdag
• vrijdag 14 mei
• Maandag 24 mei - Tweede Pinksterdag

cOncept nOta van 
uiTgangsPunTEn bEsTEmmingsPLan 
JacHtHaven de MOlenwaard
Het college van burgemeester en wethouders heeft een concept 
Nota van Uitgangspunten ten behoeve van de herziening van het 
bestemmingsplan Jachthaven de Molenwaard opgesteld. De 
concept Nota van Uitgangspunten voorziet in een planologische 
vastlegging van de huidige bestemming. Uitgangspunt is dat 
alle belanghebbenden hun huidige rechten behouden.
TEr inzagE LEgging
Van 20 april tot en met 26 mei 2021 ligt de concept Nota 
van Uitgangspunten voor een ieder ter inzage. Gelet op de 
maatregelen van de gemeente Zwartewaterland in relatie tot 
het Coronavirus is de papieren versie van de concept nota, in 
het gemeentehuis, enkel in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u 
een afspraak maken via telefoonnummer 14038. 
De concept nota van uitgangspunten is in PDF-vorm in te zien op 
de website van de gemeente. 
rEagErEn 
Gedurende de ter inzage periode is het mogelijk om 
mondeling of schriftelijk een reactie in te dienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland. Het adres is: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. 
Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 14038.

OMgevingsvergunning
slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
11 april 2021
• Ridderstraat 30, 8061 GK te Hasselt  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
19 april 2021
• Holtenerstraat 3, 8061 ZG te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest 
20 april 2021
• Puttenstraat 17, 19 en 21, 8281 BP te Genemuiden  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden 

besluit verlenging beslisterMijn aanvraag 
OMgevingsvergunning
14 april 2021
• Langs de Oude Vaart (N377, hmp 1.50 tot hmp 2.95) te 

Hasselt voor het vervangen van de bestaande houten 
beschoeiing door natuurlijkvriendelijke oever 

15 april 2021
• Kamperzeedijk 103, 8281 PD te Genemuiden  

voor het kappen van 8 wilgen
• Stuivenbergstraat 96, 8281 EN te Genemuiden  

voor het verbreden van de bestaande uitrit
Wij hebben besloten de beslistermijn met toepassing van 
artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht met zes weken te verlengen. Voor nadere 
inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Vergunningen. 

aanvragen OMgevingsvergunning
17 april 2021
• Koekoeksberg 35, 8281 HK te Genemuiden  

voor het bouwen van een overkapping
19 april 2021
• Randweg 15, 8061 RW te Hasselt  

voor het bouwen van een kap voor opslag van pallets 
• Westerkaai 44, 8281 BG te Genemuiden  

voor het splitsen van de woning 
• Langestraat 64, 8281 AM te Genemuiden  

voor het bouwen van een berging/veranda/hobbyruimte
20 april 2021
• Zwanebloem 15, 8281 LE te Genemuiden  

voor het bouwen van een veranda
• Puttenstraat 17, 8281 BP te Genemuiden  

voor het bouwen van een bedrijfspand
21 april 2021
• Scheg 5, 8281 MV te Genemuiden  

voor het plaatsen van een veranda 
• Van Nahuysweg 53, 8061 EZ te Hasselt  

voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning 
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.

verleende OMgevingsvergunning
15 april 2021
• Cellemuiden 21, 8061 RS te Hasselt  

voor het bouwen van een twee onder een kapwoning  
19 april 2021 
• Meulenstraat 17, 8064 BV te Zwartsluis  

voor het uitbreiden en aanpassen van de woning 
• Otterbeek 33, 8064 JJ te Zwartsluis  

voor het verbouwen van de woning
• Prinsengracht 28, 8061 HH te Hasselt  

voor het plaatsen van dakramen
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, 28 april 2021

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

vlagprOtOcOl 4 Mei
Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als 
teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers. 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners 
op om net als vorig jaar op 4 mei de gehele dag 
de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot 
zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de 
Nederlandse driekleur zonder wimpel.

28 april 2021 

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


