
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.zwartewaterland.nl/corona en  
www.ggdijsselland.nl

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

Wij ontvingen het droevige bericht dat mevrouw  
A. Mateboer-Haverkamp op 17 juli 2021 op 98-jarige 
leeftijd is overleden.

In april 2017 ontving zij een gemeentelijk waarde-
ringsteken voor de veelheid aan maatschappelijke 
inzet in de gemeente Zwartewaterland. 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

verleende OMgevingsvergunning
15 juli 2021
•  Cellemuiden 39, 8061 RT te Hasselt  

voor het uitbreiden van de woning 
16 juli 2021
•  Nijverheidstraat 43, 8281 JD te Genemuiden  

voor het uitbreiden van het bedrijfspand
19 juli 2021
•  Markt 8-8a, 8061 GG te Hasselt  

voor het verbouwen van de winkel met bovenwoning 
20 juli 2021
•  Jan van Arkelstraat 24, 8281 AC te Genemuiden  

voor het bouwen van een kapsalon en een veranda met 
berging 

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.

Melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
•  De Grote Kranerweerd 2, 8064 PE te Zwartsluis  

voor het starten van het bedrijf, zaaknummer Z2021-
00008467

•  Puttenstraat 23, 8281 BP te Genemuiden  
voor het oprichten van een gasdrukmeet- en regelstation, 
zaaknummer Z2021-00007834

•  Zomerdijk 69, 8064 XC te Zwartsluis  
voor het wijzigen van een tankstation met bijhorende shop, 
zaaknummer Z2021-00006612

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 heden gedurende 14 
dagen, onder vermelding van het zaaknummer, contact opne-
men met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 525 1050).

Hasselt, 28 juli 2021

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

OMgevingsvergunning
aanvraag OMgevingsvergunning
15 juli 2021
•  De Velde 20, 8064 PJ te Zwartsluis  

voor het herbouwen van een schuur 
•  Heerengracht 17, 8061 HW te Hasselt  

voor het vervangen van de bestaande kozijnen 
16 juli 2021
•  Kamperzeedijk te Genemuiden 

voor het kappen van 30 bomen
•  Simondsstraat 154, 8281 CJ te Genemuiden  

voor het vervangen van de gevel en de kap  
19 juli 2021
•  Klein Lageland 1a, 8064 AP te Zwartsluis  

voor het realiseren van parkeerplaatsen
•  Zomerdijk 82, 8064 XG te Zwartsluis  

voor het uitbreiden van de woning 
21 juli 2021
•  Werkerlaan te Hasselt  

voor het plaatsen van twee windwallen 

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?
U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken op 
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Hiervoor kunt u een afspraak 
maken door te bellen met de gemeente via het T. 14 038.

besluit verlenging beslisterMijn aanvraag 
OMgevingsvergunning
19 juli 2021
•  Prinses Beatrixstraat 28, 8281 CC te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel 

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.

OntwerpbescHikking aanvraag 
OMgevingsvergunning
•  Sisalstraat 25 t/m 37 (oneven), 8281 JJ  

en Jutestraat 4, 6, 8 en 16, 8281 JS te Genemuiden  
voor een veranderingsvergunning voor werkzaamheden

Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met 
ingang van 29 juli 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.

28 juli 2021

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

De berichten op deze pagina publiceren we 
als extra service, hier kunt u geen rechten aan 
ontlenen. De officiële bekendmakingen kunt u 
vinden in het digitale Gemeenteblad, te vinden  
via www.officielebekendmakingen.nl. 

geen MOgelijkHeid OM 
reisdOcuMenten aan te vragen Op 
vrijdag 30 juli
Op 2 augustus 2021 wordt een nieuw model van de Neder-
lands identiteitskaart ingevoerd. Personen van 12 jaar en ou-
der moeten ook voor de identiteitskaart vingerafdrukken laten 
opnemen. In verband met de voorbereidende werkzaamhe-
den is het hierdoor niet mogelijk om op 30 juli een paspoort 
of identiteitskaart aan te vragen. 
Meer informatie zie www.rijksoverheid.nl


