
Omgevingsvergunning
AAnvrAAg Omgevingsvergunning
21 januari 2021
• Eikenlaan 68, 8061 JG te Hasselt  

voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan in de achtertuin
• Industriestraat 35, 8281 BN te Genemuiden  

voor het legaliseren van tijdelijke kantoorunits
• Lisdodde 35, 8281 KG te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de woning 
22 januari 2021
• Zandwinning Polder Mastenbroek (Zeldenrust 

Zandexploitatie) te Hasselt  
voor het natuurvriendelijk inrichten van de oostoever

24 januari 2021
• Sisalstraat 35, 8281 JJ te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de kantine
26 januari 2021
• Prins Clausstraat 65, 8281 DB te Genemuiden  

voor het realiseren van een uitweg
• De Kleine Kranerweerd 4a t/m 4n te Zwartsluis  

voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 
27 januari 2021
• Jan van Arkelstraat 28, 8281 AC te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel
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
22 januari 2021
• Langs het Zwarte Water (tegenover jachthaven  

De Molenwaard) te Hasselt  
voor het realiseren van 17 verharde visplaatsen

26 januari 2021
• Lisdodde 5, 8281 KG te Genemuiden  

voor het bouwen van een veranda met berging 
• Van Nahuysweg 59, 8061 EZ te Hasselt  

voor het uitbreiden en aanpassen van de recreatiewoning 
27 januari 2021
• Langs de N331 te Hasselt, N334 te Zwartsluis en N760 te 

Kamperzeedijk  
voor het kappen van vier essen (met herplantplicht)

De bespreekpunten op 4 februari zijn: 
• Raadsvoorstel Controleprotocol.
• Raadsvoorstel Dashboard Sociaal Domein  

3e kwartaal 2020.
• Raadsvoorstel Communicatie en participatie voor 

zoekgebieden grootschalige energieopwek.
• Brief college van 14 oktober 2020 over verkenning 

energieneutraal ontwikkelen fase 1B Hasselt  
Om de Weede.

• Brief diverse inwoners, ingekomen 30 november 2020 
over omgevingsvergunningen en parkeerplaatsen 
Zwartsluis.

• Brieven over appartementencomplex Weidewachter  
op de Kerklocatie Hasselt om de Weede. 

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

Hasselt, 3 februari 2021 

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

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 sloopmel-
dingen ontvangen:
20 januari 2021
• Mulertstraat 26, 8061 CE te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest
• Karel Doormanstraat 14, 8061 JR te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest

melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Zwolsedijk 18, 8061 RD te Hasselt  

voor het realiseren van een camping/camperplaats naast een 
melkveebedrijf; zaaknummer Z2020-00013458

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 opnemen 
met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 525 1050).

Hasselt, 3 februari 2021

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

gemeenterAAd
rAAdsvergAdering
donderdag 4 februari 19.30 uur

Algemeen
In verband met de coronamaatregelen zal deze vergadering 
digitaal worden gehouden. De raadsvergadering zal te 
beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook worden 
gestreamd en is te volgen via:
www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering

inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken 
over 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 uiterlijk 12.00 uur op de 
dag van de raadsvergadering. t. 14 038 (ma t/m do) of  
E. griffie@zwartewaterland.nl.

Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een 
passende oplossing worden gezocht om in te spreken 
tijdens een raadsvergadering. Dit kan zowel digitaal zijn als 
fysiek op het gemeentehuis.  

3 februari 2021

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

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


