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Openingstijden
Het gemeentehuis is van maandag t/m donderdag 
geopend van 08.30 - 16.30 uur. Op vrijdag van 
08.30 - 12.30 uur. 
De balies burgerzaken zijn op maandag geopend van 
08.30 - 19.00 uur (aangiften geboorte /overlijden en 
vestiging buitenland tot 15.30 uur) 
en van dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. 

Uitschrijving Brp
Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen 
(BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen 
ambtshalve gewijzigd in “onbekend”.
Zwartsluis:  A.J. Kruk  per 18-12-2019
 P.D. Lisiczka  per 18-12-2019 
 R. Słowikowski  per 23-12-2019 
Tot en met 6 weken na publicatie kan een belanghebbende 
tegen de uitschrijving bezwaar maken. In uw bezwaarschrift 
moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, 
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een 
omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar 
maakt en de redenen waarom u bezwaar maakt. U moet 
het bezwaarschrift ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u 
richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA HASSELT.

evenementen 
verleende evenementenvergUnning
20 januari 2020
• Wielerronde op 6 juni 2020 aan de Sikkel, Weesboom, 

Lamoen, Gareel, Halster, Dissel en Zicht te Hasselt.
• Zomeravondcompetitie senioren op 25 augustus 2020 in 

buurtschap Genne te Hasselt.
Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt 
verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl.
Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde 
datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten 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 Beheer.

OmgevingsvergUnning
AAnvrAAg OmgevingsvergUnning
17 januari 2020
• Gaffel 98, 8061 LC te Hasselt  

voor het plaatsen van een dakkapel 
• Lakensnijdersgilde 34 te Hasselt  

voor het bouwen van de helft van een 2-onder-1 kapwoning
• Lakensnijdersgilde 36 te Hasselt  

voor het bouwen van de helft van een 2-onder-1 kapwoning
• Burgemeester Malcorpslaan 1a, 8061 AG te Hasselt  

voor het bouwen van een overkapping
19 januari 2020
• De Weerd 9, 8061 BW te Hasselt  

voor het realiseren van een uitweg 
20 januari 2020
• De Velde 9, 8064 PH te Zwartsluis  

voor het vervangen van de kapconstructie
• Nieuwstraat 21, 8061 GP te Hasselt  

voor het bouwen van een dakterras
21 januari 2020
• Buizerdstraat 4, 8064 CN te Zwartsluis  

voor het bouwen van een carport/veranda en het realiseren 
van een uitweg

22 januari 2020
• Buiten de Enkpoort 9, 9a en 9b, 8061 HR te Hasselt  

voor het veranderen van het bedrijfspand naar een pand met 
zorgwoningen

De aanvragen zijn in te zien in het gemeentehuis op werkdagen 
van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak). 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
16 januari 2020
• Burg. ten Veldestraat 79, 8281 ZP te Genemuiden  

voor het bouwen van een garage
20 januari 2020
• Sikkel 21, 8061 MD te Hasselt  

voor het plaatsen van een dakkapel
• Cellemuiden 37, 8061 RT te Hasselt  

voor het bouwen van een hooischuur 
21 januari 2020
• Sikkel 21, 8061 MD te Hasselt  

voor het verbreden van de uitweg
• Hoogstraat 22, 8061 HC te Hasselt  

voor het bouwen van een schuur/carport/veranda 
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.

slOOpmelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
sloopmeldingen ontvangen:
16 januari 2020
• Hanzeweg 21, 8061 RC te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest en het slopen van het 
weegbruggebouw

Hasselt, 29 januari 2020

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

gemeenterAAd
vergAdering vAn de rAAd
InsprEkEn
Wilt u bij een gemeenteraadsvergadering inspreken op 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 aanvang van de raadsvergadering, echter bij 
voorkeur voor 10.00 uur op de dag van de raadsvergadering. 
T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.

rAAdsvergAdering 6 feBrUAri 2020
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 
donderdag 6 februari 2020, aanvang 19.30 uur, in het 
gemeentehuis in Hasselt. 

de BespreekpUnten Op 6 feBrUAri zijn: 
raadsvoorstel Ambities Omgevingsvisie 
Zwartewaterland
In januari 2018 is het plan van aanpak voor de 
Omgevingsvisie Zwartewaterland vastgesteld. Daarin 
zijn de verschillende processtappen om te komen tot de 
omgevingsvisie opgenomen. Een van die stappen was 
het vaststellen van de hoofdopgaven en deelgebieden. 
Deze hoofdopgaven zijn vastgesteld in november 2018 
en vervolgens zijn tijdens de ontmoetingen in het voorjaar 
van 2019 de hoofdopgaven per deelgebied uitgewerkt. Dit 
heeft geleid tot een aantal ambities en afwegingen daarbij. 
Per ambitie is aangegeven wat de ambitie inhoudt, wat er 
over opgehaald is bij de ontmoetingen en een beschrijving 
van de context. Het college van B&W stelt de raad voor deze 
ambities vast te stellen, zodat ze daarna verwerkt kunnen 
worden in de Omgevingsvisie Zwartewaterland. 

geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 
ingekomen stukken (raad 12 december 2019)
Brief college, d.d. 21 november 2019 over Leefbaarheids-
plannen: vervolgproces, planning en gespreksmatrix  
inwonersinitiatieven.
geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 
ingekomen stukken (raad 23 januari 2020)
Brief college van 19 december 2019 over Ontwikkelingsvisie 
Hasselt Overwaters.
Brief college van 9 januari 2020 over Arbeidsparticipatie.
Brief aanpassingen minimabeleid van 17 december 2019 
over aanpassingen minimabeleid.
Beantwoording art. 40-vragen CU over onveilige situatie 
voor fietsers bij Zwartewaterbrug Hasselt.
geagendeerde brief naar aanleiding van de 
conceptlijst ingekomen stukken (raad 6 februari 2020)
Memo van het college van 16 januari 2020 over huisvesting 
arbeidsmigranten.

meer infOrmAtie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden. De stukken kunnen ook 
worden ingezien in het gemeentehuis (ma. tot en met do.).

Hasselt, 29 januari 2020 

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

vAststelling Beleidsregels WmO 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zwartewaterland maakt, met toepassing van 
artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat het College 
op 21 januari 2020 de Beleidsregels Wmo 2020 heeft 
vastgesteld. Tegelijkertijd zijn de Beleidsregels Wmo 
2019 en de Beleidsregels Huishoudelijke Hulp gemeente 
Zwartewaterland 2018 ingetrokken.

De Beleidsregels Wmo 2020 treden op 1 januari 2020 
in werking.  De Beleidsregels Wmo zijn gepubliceerd 
in het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente 
Zwartewaterland en is te raadplegen op www.Overheid.nl  
met de zoekfunctie Postcode 8061 en de knop Lokale 
wet- en regelgeving. Tegen betaling van de kosten is in 
het Gemeentehuis Zwartewaterland een afschrift van de 
regelingen verkrijgbaar.

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



AANSLAGBILJET 
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2020
Eind januari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Dit is een combinatie 
van de woz-beschikking, de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing 
en hondenbelasting. Daarnaast vindt u op het aanslagbiljet ook de afrekening van uw 
aanbiedingen van het restafval van vorig jaar. 

BerichtenBox
Heeft u zich geregistreerd bij de berichtenbox op MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u de aanslag 
gemeentelijke belastingen alleen digitaal. Heeft u zich niet aangemeld bij de berichtenbox, dan 
ontvangt u de aanslag 2020 per post.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
OvErzIchT TArIEvEN 2020

ONrOErENDE zAAKBELASTING (OzB)
Elk jaar wordt er een nieuwe WOZ-waarde vastgesteld. 
Het tarief OZB is een percentage van de WOZ waarde.

 » Tarief OZB Eigenaren woning:   0,1068% 
 » Tarief OZB eigenaren niet-woning:  0,2282%
 » Tarief OZB Gebruikers niet-woning:  0,1700%

AfvALSTOffENhEffING
 » Tarief vastrecht per huishouden: € 142,00
 » Tarief 240 liter restafvalcontainer per aanbieding: € 9,21
 » Tarief 140 liter restafvalcontainer per aanbieding: € 5,63
 » Tarief per aanbieding bij verzamelcontainer: € 1,55

Het aanbieden van de GFT, PMD en oud papier afvalcontainers is gratis.

rIOOLhEffING
 » Tarief woning als het perceel wordt gebruikt door 1 persoon:  € 292,00
 » Tarief woning als het perceel wordt gebruikt door 2 of meer personen: € 353,00
 » Tarief niet-woningen (bedrijven) per m3 waterverbruik is € 2,67  

met een minimumbedrag van € 353,00

hONDENBELASTING
 » Tarief voor een eerste hond: € 62,85
 » Tarief voor een tweede hond: € 99,50
 » Tarief voor iedere volgende hond: € 109,90
 » Tarief voor een kennel: € 165,95

Denkt u aan het aan- of afmelden van uw hond?
Heeft u een hond aangeschaft? Heeft u geen hond meer?  
Geef wijzigingen aan ons door!

KwIJTSchELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN GBLT 2020
Kunt u niet of niet op tijd betalen? Dan kunt u kwijtschelding of een  
betalingsregeling aanvragen voor de OZB, afvalstoffenheffing en  
rioolheffing. Voor de hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Let op: Voor het aanvragen van kwijtschelding voor de aanslag van het 
GBLT (waterschap) kunt u niet meer bij de gemeente terecht. 
Dit doet u (vanaf) nu bij het GBLT. 

BELASTINGzAKEN INzIEN EN rEGELEN vIA MIJNzwArTEwATErLAND
MijnZwartewaterland is de persoonlijke omgeving van de gemeentelijke website. U kunt hier 
belastingaanslagen inzien en WOZ taxatieverslagen bekijken. In het vernieuwde portaal zijn ook 
openstaande bedragen zichtbaar en is het mogelijk om een aantal belastingzaken zoals het aanvragen 
van kwijtschelding en automatische incasso direct te regelen. 

INLOGGEN Op MIJNzwArTEwATErLAND
Inwoners loggen heel eenvoudig in op MijnZwartewaterland. 
Ga naar www.zwartewaterland.nl/mijnzwartewaterland en log in met uw DigiD. 

Op onze vernieuwde website www.zwartewaterland.nl/belastingen vindt u veel informatie over de 
verschillende belastingen en de WOZ-waarde. U vindt hier ook de nieuwe meetinstructie 
en alle voordelen van het taxeren op basis van gebruiksoppervlakte. 

wAT ALS IK hET NIET EENS BEN MET DE AANSLAG? BEL ONS!
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of de inhoud van 
uw aanslagbiljet? Bel ons eerst! Dat voorkomt dat u een 
bezwaarschrift moet schrijven. Wij nemen dan samen met u het 
aanslagbiljet en WOZ-waarde door. Komen we er niet uit, dan 
kunt u uiteraard alsnog schriftelijk bezwaar maken. 

hEEfT u NOG vrAGEN?
Neem dan contact op met het team Belastingen en WOZ. 
U kunt ook altijd bellen voor een afspraak.
Postadres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt
Telefoon:  14 038
Website:  www.zwartewaterland.nl
E-mail:   belastingen@zwartewaterland.nl


