
Uw inzameldagen wijzigen in 2021
Elk jaar kijken gemeente en ROVA of de routes voor het huis-
aan-huis inzamelen van afval en grondstoffen verbeterd kunnen 
worden. Het besluit om routes aan te passen kan verschillende 
oorzaken hebben, bijvoorbeeld het ontstaan van extra adressen 
door nieuwbouwwoningen of doordat is gebleken dat te veel 
containers voor een route zijn ingepland. Om te zorgen dat alle 
containers veilig en op tijd geleegd worden in uw gemeente, 
zijn meerdere routes voor 2021 aangepast. Hierdoor zijn uw 
inzameldagen gewijzigd.
Wat verandert er voor uW adres?
Op de inzamelkalender van ROVA ziet u snel en eenvoudig wat 
er gaat veranderen voor uw adres. Heeft u een smartphone 
of tablet? Dan kunt u de gratis ROVA-app downloaden via de 
App Store of Google Play Store. In de app stelt u éénmalig uw 
adres in, daarna heeft u altijd alle informatie over inzameling 
van afval en grondstoffen bij de hand. In de app kunt u ook een 
herinnering instellen, zodat u bijvoorbeeld de avond voor de 
inzameldag een berichtje op uw telefoon krijgt. Zo vergeet u 
nooit meer de container op tijd aan de straat te zetten.
Heeft u geen smartphone? Dan kunt u uw postcode en huisnum-
mer invoeren op www.rova.nl/inzamelkalender. U krijgt dan 
direct de volledige jaarkalender met inzameldagen in beeld.
Standaard worden geen papieren inzamelkalenders verzonden. 
Als u toch een papieren inzamelkalender wilt ontvangen, kunt u 
dit aanvragen bij het ROVA-Klantcontactcentrum (038) 427 37 
77. Het ROVA-Klantcontactcentrum is op werkdagen van 8.00 
tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
gewijzigde afvalinzameling op nieUwjaarsdag
Op Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari 2021) zamelt ROVA geen 
afval en grondstoffen in. De containers worden op een andere dag 
geleegd. Bekijk in de ROVA-app of www.rova.nl/inzamelkalender 
of op uw adres wordt ingezameld op nieuwjaarsdag en wanneer 
dit wordt ingehaald.
BereikBaarheid rova rond de jaarwisseling
Het ROVA-Klantcontactcentrum en het milieubrengstation aan 
de Rijnlandstraat 2 in Zwolle zijn geopend tot 16.00 uur op 
donderdag 31 december. Op vrijdag 1 januari zijn ze gesloten.
heeft U vragen? 
Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, 
telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Meer 
informatie over de inzameldagen vindt u in de ROVA-app en op 
www.rova.nl/inzamelkalender.

omgevingsvergunning
aanvraag omgevingsvergunning
17 december 2020
• Scheg 6, 8281 MV te Genemuiden  

voor het plaatsen van twee dakkapellen
• Terpkamer te Genemuiden  

voor het bouwen van 13 woningen
• Ambachtsweg 7, 8061 RM te Hasselt  

voor het bouwen van een bedrijfspand
18 december 2020
• Oppen Swolle 23, 8064 PZ te Zwartsluis  

voor het bouwen van een woning
• Kleermakersgilde te Hasselt  

voor het bouwen van 12 woningen
21 december 2020
• Wycher van Russellstraat 31, 8061 CP te Hasselt  

voor het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde 
van de woning 

22 december 2020
• Kantoenstraat 22, 8281 JZ te Genemuiden  

voor het bouwen van een kantoor
• Weidewachter te Hasselt  

voor het bouwen van een appartementencomplex 
• Linnenweversgilde 22, 8061 DH te Hasselt  

voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning i.v.m. 
het wijzigen van de gevelbekleding

• Tijlswegje (Knarrenhof) te Hasselt  
voor het bouwen van 16 woningen

23 december 2020
• Schering 27, 8281 JW te Genemuiden voor het wijzigen van 

het kantoorpand en het bouwen van een nieuwe bedrijfshal
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.

ontwerpBeschikking aanvraag 
omgevingsvergunning
• Glinthuisweg 19, 8061 PN te Hasselt  

voor het verbouwen en wijzigen van het gebruik voor wonen 
(twee wooneenheden) met een bed & breakfast  

Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met 
ingang van 31 december 2020 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.

verleende omgevingsvergunning
16 december 2020
• Sportlaan 3, 8281 CM te Genemuiden voor het verbouwen 

van de woning en het bouwen van een bijgebouw 
21 december 2020
• Het Oude Diep 7, 8064 PN te Zwartsluis  

voor het uitbreiden van de werkplaats
• Puttenstraat 5, 8281 BP te Genemuiden  

voor het bouwen van een opslagloods 
22 december 2020
• Kastanjelaan 60, 8061 JB te Hasselt  

voor het verbouwen en uitbreiden van de woning
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.

Hasselt, 30 december 2020

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

30 december 2020

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

inzamelactie kerstBomen voor 
BasisschooljeUgd 
De gemeente Zwartewaterland organiseert op woensdag-
middag 6 januari weer een kerstbomen-inzamelactie. De 
basisschooljeugd kan kerstbomen inleveren op diverse 
inzamelpunten in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. 
Per ingeleverde kerstboom ontvangen de kinderen 50 
cent. Bij de inzamelpunten houden wij rekening met de 
coronamaatregelen.
wat vragen wij van U?
De kerstbomen worden versnipperd. Wilt u daarom 
spijkers en/of voetstukken verwijderen? 
hoUd rekening met de coronamaatregelen
Houd bij het ophalen en inleveren van de kerstbomen 
rekening met de coronamaatregelen. Volg bij de 
inzamelpunten de aanwijzingen van onze medewerkers.
inzamelpUnten op 6 janUari 2021
Genemuiden: 13.00 - 16.00 uur

• Havenplein
• Oude zwembad Hasselterdijk

Hasselt: 13.00 - 16.00 uur
• Parkeerplaats Sporthal Prinsenstraat 
• Parkeerplaats VV Olympia ’28 Burg. Malcorpslaan 

Zwartsluis: 14.30 - 16.00 uur
• Parkeerplaats van sportpark Cingellanden  
• De Taanderij 
• Barsbeek bij begraafplaats Stroombeek 

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


