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Openingstijden  
LET OP: HET gEmEEnTEHuIs Is aLLEEn 
OP afsPraak TE bEzOEkEn
Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken. 
Ook Burgerzaken werkt alleen op afspraak. De 
avondopenstelling burgerzaken op maandagavond 
komt tot nader bericht te vervallen. De gemeente 
neemt deze maatregelen uit voorzorg vanwege 
voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Wilt u een paspoort of rijbewijs aanvragen of komt 
u voor één van de andere diensten? Maak dan 
telefonisch een afspraak via T. 14 038. 
Stel uw bezoek aan het gemeentehuis uit als het niet 
dringend is. Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u 
op de afgesproken tijd aanwezig bent. We plannen 
namelijk strak in om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen helpen. 
aCTuELE InfOrmaTIE OVEr HET COrOnaVIrus 
VAn de ggd en Op ZWARteWAteRFM
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en op 
www.ggdijsselland.nl

radiouitzending zwartewaterfm
Burgemeester Bilder geeft op maandag, woensdag 
en vrijdag tussen 19:00 en 20:00 uur in de uitzen-
ding op Zwartewaterfm een update over de stand 
van zaken in Zwartewaterland. U kunt dit beluisteren 
via frequentie: 107.3FM, op de kabel op 104.1FM of 
live meeluisteren op  www.zwartewaterfm.nl. 
Alle uitzendingen kunt u ook op een later moment 
terug luisteren via ‘uitzending gemist’ 
op www.zwartewaterfm.nl

geWijZigde 
AFVAlinZAMeling Op BeVRijdingsdAg
Op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei) worden geen 
afval- en grondstoffen ingezameld in de gemeente 
Zwartewaterland. De containers worden op een andere 
dag geleegd.

• De afvalinzameling van dinsdag 5 mei vindt plaats 
op zaterdag 9 mei.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt in-
gezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de 
container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan 
de straat neer te zetten. 

geWijZigde Openingstijden
Het milieubrengstation aan de Rijnlandstraat 2 in 
Zwolle en het ROVA-klantcontactcentrum zijn gesloten 
op dinsdag 5 mei, donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) 
en maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag).

mEEr InfOrmaTIE
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het RO-
VA-Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77 of 
www.rova.nl/contact. 
Meer informatie over de inzameldagen vindt u op  
www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app.

Hasselt, 29 april 2020

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

OmgEVIngsVErgunnIng
VeRleende OMgeVingsVeRgunning 
uitgeBReide pROceduRe
21 april 2020
• Prinses Beatrixstraat 3-5, 8281 CA en Fabrieksstraat 13, 

8281 BW te Genemuiden 
voor het intrekken van een omgevingsvergunning die is 
verleend aan een tapijtbedrijf; zaaknummer 2019-00022929 

Het besluit ligt tot zes weken na de dag van publicatie ter 
inzage. Wanneer u de documenten wilt inzien kunt u, onder 
vermelding van het zaaknummer, contact opnemen met de 
Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088-55251050). Desgewenst 
kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u 
opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermel-
ding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking. Het beroepschrift moet worden 
ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. 
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Over-
ijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

VeRleende OMgeVingsVeRgunning
19 april 2020
• Verkavelingsweg 4, 8061 PK te Hasselt 

voor het uitbreiden van een werktuigenberging 
20 april 2020
• Groot Lageland 39, 8064 AM te Zwartsluis 

voor het bouwen van een schuur 
• Ziekenhuisstraat 7, 8061 HX te Hasselt 

voor het plaatsen van zonnepanelen op de schuur 
• Buiten de Enkpoort 9, 8061 HR te Hasselt 

voor het afsplitsen van een deel van de bedrijfshal t.b.v. het 
vestigen van een sportcentrum, waarbij de kantoorfunctie 
wordt omgezet naar bedrijfswoning

• Cellemuiden 30, 8061 RR te Hasselt 
voor het stabiliseren van de fundering van het voorhuis 

22 april 2020
• Wolweversgilde 1 en 3 te Hasselt 

voor het bouwen van 2-onder-1 kapwoning en het realiseren 
van uitwegen

• Karwij 6, 8281 KS te Genemuiden 
voor het plaatsen van een dakkapel

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.

aanVragEn OmgEVIngsVErgunnIng
17 april 2020
• Kokosstraat 15, 8281 JB te Genemuiden 

voor het uitbreiden van het kantoorgebouw 
• Zomerdijk - N334 (tussen hm paal 2.0 en 2.5) te Zwartsluis 

voor het kappen van elf bomen
• Streukelerstraat 9, 8061 ZP te Hasselt 

voor het plaatsen van twee dakkapellen
22 april 2020
• Boerweg 8, 8061 PH te Hasselt 

voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning en een 
werktuigberging en het realiseren van een uitweg

Bovengenoemde 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.

Openingstijden ROnd de FeestdAgen

In verband met de feestdagen is het 
gemeentehuis gesloten op:

maandag  4 mei
dinsdag  5 mei  Bevrijdingsdag

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


