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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. U kunt ook 
mailen naar balieburgerzaken@zwartewaterland.nl

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

algeMene subsidieverOrdening 
en nadere regels subsidie 
centruMprOMOtie kernzOne geneMuiden
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van 
de Gemeentewet, bekend dat de Raad op 10 september 2020 
de Algemene subsidieverordening heeft vastgesteld. Het 
college heeft op 9 juni 2020 de daarop gebaseerde Nadere 
regels subsidie centrumpromotie Kernzone Genemuiden 2021 
vastgesteld. De Algemene Subsidieverordening en de Nadere 
regels subsidie centrumpromotie Kernzone Genemuiden 2021 
treden op 1 januari 2021 in werking. 

Per 1 januari 2021 vervallen de Algemene subsidieverordening 
gemeente Zwartewaterland 2010 en de Nadere regels subsidie 
centrumpromotie Kernzone Genemuiden. 

De Algemene Subsidieverordening en de Nadere regels subsi-
die centrumpromotie Kernzone Genemuiden 2021 zijn gepu-
bliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente 
Zwartewaterland en zijn te raadplegen op www.overheid.nl 
met de zoekfunctie Postcode 8061 en de knop Lokale wet- en re-
gelgeving. Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis 
Zwartewaterland een afschrift van de regelingen verkrijgbaar.

verkeersbesluit
Een verkeersbesluit is genomen voor:
• Het plaatsen van een verkeersbord 

Gehandicaptenparkeerplaats met kenteken 60-JJP-7 
nabij de woning Prins Johan Frisostraat 9, 8281 CW te 
Genemuiden (verzenddatum 29 oktober 2020)

Gedurende een termijn van zes weken na verzenddatum 
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.

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
26 oktober 2020
• Randweg 14, 8061 RW te Hasselt voor het veranderen en in 

werking hebben van een inrichting (revisie)
De beschikking, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken 
liggen met ingang van 5 november 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 zes weken na bekendmaking kan door 
belanghebbenden 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 Rechtbank 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 bekendmaking in werking, tenzij binnen die termijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval 
wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

van recHtswege verleende OMgevingsvergunning 
20 oktober 2020 
• Nabij Werkerlaan 5, 8061 RG te Hasselt  

voor het plaatsen van een fietsenpitstop/-berging ten 
behoeve van het fietsverkeer 

Gedurende een termijn van 6 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 Vergunningen.

slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
23 oktober 2020
• Havezatheweg 5, 8061 PL te Hasselt  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest 

Ontwerpbesluit HOgere grenswaarde 
kaMperzeedijk 50, 8281 pH te geneMuiden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland 
maken bekend dat een ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
ter inzage ligt ten behoeve van de vergunning met kenmerk 
Z2020-00009051 voor de herbouw van de woning op het adres 
Kamperzeedijk 50, 8281 PH te Genemuiden.
Het ontwerpbesluit voorziet in een hogere grenswaarde van 
53 dB vanwege de aanwezige geluidsbelasting van de N760 
Kamperzeedijk.
In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
in relatie tot artikel 110c van de Wet geluidhinder ligt het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde gedurende 6 weken ter 
inzage van 5 november 2020 t/m 16 december 2020. 
Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan een 
ieder zienswijzen op het ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. 
Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende adres: 
Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen via T. 14 038. 
Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland in 
relatie tot het Coronavirus is de papieren versie van het hogere 
grenswaardebesluit, in het gemeentehuis, enkel in te zien op 
afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via T. 14 038.

Hasselt, 4 november 2020

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

OMgevingsvergunning
aanvraag OMgevingsvergunning
13 oktober 2020 (betreft rectificatie)
• Glinthuisweg 19, 8061 PN te Hasselt  

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

22 oktober 2020
• Van Haersoltelaan 3, 8061 EG te Hasselt  

voor het verbouwen en uitbreiden van de woning 
26 oktober 2020
• Gasthuisstraat 4, 8061 JC te Hasselt  

voor het bouwen van een schuur met overkapping 
• Baarlo 4, 8064 PG te Zwartsluis  

voor het gebruik van een deel van het pand voor verhuur ten 
behoeve van recreatie 

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
28 oktober 2020
• Rietsnit 10, 8061 LP te Hasselt  

voor het plaatsen van een kozijn in de voorgevel 
• Krabbescheer 6, 8281 KV te Genemuiden  

voor het bouwen van een erker
• Kerkwetering 3, 8294 PE te Mastenbroek  

voor het conserveren van de tekststeen nabij de ingang van 
de kerk  

29 oktober 2020
• Kamperzeedijk 50, 8281 PH te Genemuiden  

voor het bouwen van een woning 



GEMEENTERAAD
RAADsvERGADERiNG
Donderdag 12 november 19.30 uur.

AlGEMEEN
In verband met de coronamaatregelen wordt deze 
vergadering digitaal gehouden. De raadsvergadering is 
te beluisteren via ZwartewaterFM, en is te volgen via de 
stream op 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.  

De bespreekpunten op 12 november zijn: 
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 
(Grondexploitatie Zevenhont-Oost)
Binnen de gemeente is het mogelijk dat aan de raad 
geheimhouding wordt opgelegd. De raad moet dan de 
geheimhouding bekrachtigen. Het college van B&W 
stelt voor om de geheimhouding te bekrachtigen van de 
grondexploitatie Zevenhont-Oost.
Dashboard 2e kwartaal 2020 sociaal Domein
Het college heeft een overzicht opgesteld met daarin de 
resultaten van het Sociaal Domein over het tweede kwartaal 
2020 en de financiële verwachting voor de rest van het jaar. 
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van dit 
overzicht.
programmabegroting 2021-2024
De gemeente stelt elk jaar een begroting op waarin is 
opgenomen welke doelstellingen zij voor het komende 
jaar hebben en welke kosten en inkomsten zij verwachten. 
Uitgangspunt bij de begroting voor 2021  is dat de 
OZB tarieven met 5% extra worden verhoogd om de 
gemeentefinanciën op orde te kunnen houden. Het 
rioolrecht zal worden verlaagd waardoor de stijging van de 
lokale lasten worden beperkt tot 2%. Het college stelt de 
raad voor om in te stemmen met de programmabegroting 
2021-2024.
Raadsvoorstel Uniek leefbaarheidsplan per kern
In 2018 heeft de raad vastgesteld dat er voor iedere 
kern afzonderlijk een uniek leefbaarheidsplan 
opgesteld moet worden. Op basis van ontmoetingen 
(verdiepende gesprekken) met inwoners zijn deze unieke 
leefbaarheidsplannen voor Genemuiden, Hasselt, 
Kamperzeedijk, Zwartsluis en het buitengebied opgesteld. 
Het college stelt de raad voor om deze plannen vast stellen 
en het budget hiervoor beschikbaar te stellen. 
Raadsvoorstel vaststelling grondexploitatie 
Zevenhont-Oost
Voorgesteld wordt de grondexploitatie Zevenhont-Oost 
vast te stellen. Met de vaststelling van de grondexploitatie 
en het beschikbaar stellen van de budgetten kan de verdere 
ontwikkeling van het plangebied worden uitgevoerd. De 
gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen 
voor de MER en het ontwerp bestemmingsplan. 

MEER iNfORMATiE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden. 

raaDsinformatiebijeenkomst 5 november
20:00 uur buitenruimteplan: op basis van een 
inventarisatie is een plan opgesteld en een overzichtelijke 
kaart van de openbare ruimte waarop te zien is hoe invulling 
kan worden gegeven aan bewegen, ontmoeten, sporten en 
spelen in de kernen van Zwartewaterland.

In verband met corona vindt deze informatiebijeenkomst 
digitaal plaats. Wanneer u deze informatiebijeenkomst 
digitaal wilt bijwonen dan is dit mogelijk. U bent dan in de 
gelegenheid om mee te luisteren. Het is niet mogelijk om 
in te spreken of mee te praten. 
U kunt zich aanmelden bij de griffie vervolgens ontvangt 
u nadere gegevens. De griffie is het beste te bereiken 
via griffie@zwartewaterland.nl, maar bellen kan ook op 
ma t/m donderdag via T. 14 038. De griffie ontvangt uw 
aanmelding graag uiterlijk donderdag 12.00 uur.

Hasselt, 4 november 2020 

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


