
 

Openingstijden
U kUnt het gemeentehUis alleen  
op afspraak bezoeken

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 voor 
diverse diensten van burgerzaken, maar ook bij 
belastingen en vergunningen kunt u steeds vaker 
zaken online afhandelen.  

Ga naar www.zwartewaterland.nl en voer de 
dienst die u wilt afnemen in op de zoekbalk. U ziet 
dan snel of dit ook voor u geldt. 

VOOr een bezOek aan de publieksbalies 
mOet u altijd VOOraf een afspraak maken 
Ook als u bijvoorbeeld een paspoort komt afhalen. 
Maak voor de diensten van burgerzaken een 
afspraak via www.zwartewaterland.nl/afspraak.  

Voor de overige diensten, bijvoorbeeld het inzien 
van een vergunning of plan, kunt telefonisch via  
t. 14 038 een afspraak maken. 

heeft u een afspraak? zorg dan dat u op de 
afgesproken tijd aanwezig bent.  

t.  14 038
e.  info@zwartewaterland.nl
i.   www.zwartewaterland.nl

omgevingsvergUnning
aanvraag omgevingsvergUnning
20 september 2021
• Nabij Stadsweg 2, 8064 PT te Zwartsluis  

voor het plaatsen van een hekwerk/omheining 
21 september 2021
• Handelskade 13a, 8064 DV te Zwartsluis  

voor het verbouwen van het dak tot een dakterras
• Oosterbroek te Genemuiden  

voor het bouwen van een woning met bijgebouw 
22 september 2021
• Randweg 15, 8061 RW te Hasselt  

voor het realiseren van een nieuwe uitrit 

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?
U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken 
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken door te bellen met de gemeente via t. 14 038.

besluit Verlenging beslistermijn 
aanvraag omgevingsvergUnning
9 september 2021
• Kamperzeedijk te Genemuiden  

voor het kappen van 30 bomen
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.

Verleende OmgeVingsVergunning
9 september 2021
• Bunthaak 34, 8061 LZ te Hasselt  

voor het vervangen van de draagconstructie 
• Werkerlaan 5, 8061 RG te Hasselt  

voor het tijdelijk plaatsen van twee windwallen 
16 september 2021
• Kamperzeedijk te Genemuiden  

voor het kappen van 19 bomen
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.

Verleende OmgeVingsVergunning 
uitgebreide prOcedure
16 september 2021
• H.A.W. van der Vechtlaan 9, 8061 HJ te Hasselt  

voor het bouwen van een beheerdersgebouw op de 
begraafplaats “Sanvoirt”

17 september 2021
• Sisalstraat 25 t/m 37 (oneven), 8281 JJ en Jutestraat 4, 6, 8 

en 16, 8281 JS te Genemuiden  
voor een veranderingsvergunning voor werkzaamheden

De beschikking, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken 
liggen met ingang van 30 september 2021 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt daar de stukken 
op afspraak inzien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. 

Gedurende zes weken na bekendmaking kan door belangheb-
benden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een 
zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Recht-
bank Overijssel, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB Zwolle. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet 
worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Overijssel. Het vaststellingsbesluit treedt zes weken na bekend-
making in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het be-
sluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

slOOpmelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
11 september 2021
• Kamperzeedijk 113, 8281 PD te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest 
14 september 2021
• Puttenstraat 17 t/m 21, 8281 BP te Genemuiden  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
17 september 2021
• Kamperzeedijk 149, 8281 PE te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest 

Hasselt, 29 september 2021

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

29 september 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 via 
www.officielebekendmakingen.nl. 

gemeenteraad
Vergadering Van de raad

algemeen
In verband met de coronamaatregelen kunt u de verga-
deringen van de raad niet fysiek bijwonen. Dit geldt voor 
raadsvergaderingen, maar ook voor informatiebijeenkom-
sten. De bijeenkomsten zullen worden gestreamd en zijn te 
volgen via www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering. 

inspreken raadsVergadering 30 september
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over 
een niet geagendeerd onderwerp, 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. 

Op de agenda Van 30 september staan 
de VOlgende bespreekpunten:
• raadsvoorstel Omgevingsvisie gemeente 

zwartewaterland
De gemeente is op basis van de Omgevingswet verplicht 
tot het vaststellen van een Omgevingsvisie voor (delen 
van) haar grondgebied. De ontwerp Omgevingsvisie 
Zwartewaterland is samen met inwoners en organisaties 
uit de gemeente ontwikkeld. De ontwerp Omgevingsvisie 
is medio vorig jaar door de gemeenteraad vrijgegeven voor 
het inwinnen van zienswijzen. De zienswijzen zijn voor het 
college aanleiding geweest om de visie op onderdelen aan 
te scherpen. De aanscherpingen zijn met de raad gedeeld in 
een informatiebijeenkomst en zijn verwoord in de Nota van 

beantwoording zienswijzen en zijn vervolgens in de visie 
verwerkt. De raad wordt voorgesteld om de Omgevingsvisie 
Zwartewaterland vast te stellen. 
• raadsvoorstel najaarsnota en plan- en controlcyclus
Jaarlijks worden in het kader van de plan- en controlcyclus 
een aantal documenten aan de raad aangeboden. Om in 
het lopende jaar inzicht te geven in de financiële stand 
van zaken wordt de raad voorgesteld een najaarsnota aan 
deze cyclus toe te voegen. In deze nota wordt ingegaan 
op de prognose van het resultaat voor het huidige jaar, de 
aanvraag van budgetten en eventueel de overheveling van 
budgetten naar het volgende jaar. Het is dus een nota die 
alleen gericht is op het lopende begrotingsjaar. 

meer informatie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering 
kunt u de vergaderstukken downloaden. 

infOrmatiebijeenkOmst:
30 september | aansluitend aan raadsvergadering 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
7 oktober | aanvang 19.30 uur 
Woningbouwlocaties 

Hasselt, 29 september 2021

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


